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 حقوق الطبع والنشر

 لكل مسلم ومسلمة 
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 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

 

 
َ َما اْسَتَطْعُتْم﴾    ﴿َفاتَُّقوا َّللاَّ

 [ 16]التغابن:

 َقْبلَ   اْلَبْحرُ  َلَنِفدَ   َربِ ي  ِلَكِلَماتِ   ِمَداًدا  اْلَبْحرُ   َكانَ   َلوْ   ُقلْ ﴿

 ﴾َمَدًدا  ِبِمْثِلهِ   ِجْئَنا   َوَلوْ   َربِ ي  َكِلَماتُ   َتْنَفدَ   َأنْ 

 [ 109: الكهف] 

 ﴾ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْــــهِ تَوَكَّلْــــتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ   ﴿

 [ 88]هود: 
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 عام إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 .األرض  في  أو السماء  في مسلمة  َنَسَمة كل   إلى

 خاص   إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

حفظها هللا  –ة د. )مريم بيد هللا علي نوح حجازي( من الشقيقة )ليبيا( ميلة الدراسإهداء إلى ز 
التي كانت سبًبا رئيًسا في كتابتي هذا الكتاب, وإن صحَّ التعبير )عندما تتواتر األفكار وتتراود(    -ورعاها

  ٣مارية نوحم,  ٢٠٢١نوفمبر    ١٩الذي استثارني, واستنفرني لجمع كتابي هذا )مارية نوح,    مع مقالها
النحو )   تحت عنوان:   م, ٢٠٢١يناير   البديل عن تعلم  من    دَّ : قبل كل شيء لبُ أولً   ؟ للمتسائلين عن 

النحو؟(   تعلم  من  الهدف  ما  السؤال... 
https://www.facebook.com/profile.php?id=١٠٠٠٠١١8٠١5وفي المقدمة,  ١٣٩٠ ,
ة إجازة, أو تقريًظا, أو تعليًقا, وبعدها سيتم  والتوطئة المعروضة: )ملخص للكتاب(؛ ينتظر من الدكتور 

المفاتيح  . الكتاب, فيه: )في مكتبة نور اللكترونية المصرية.  - وتعالى  بمشيئة هللا سبحانه,-نشره  
, والنحو المبسط,  للغة العربيةفي ا  القواعد األساسية, و نحويةالمسلمات  , والالثوابت اإلعرابية, و اإلعرابية 

ف المبسطة  الميسر(  والقواعد  والنحو  النحو,  الجمل ي  ديب  محمد  فهد  األولى,  د.     -     َغزَّة ,  الطبعة 
 (م2022 -هـ 1443, فِلَْسِطين

 )إعراب القرآن الكريم الصوتي, فهد محمد ديب الجمل( YouTube يوتيوبقناتي على 

https://www.youtube.com/channel/UCxfBQ1ggXJlyOtcwP- 

y21wg 

 محمد الجمل  رابط تحميل كتب. د. فهد 

 https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF-

%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-pdf 

 https://youtu.be/XveYCPd8lKYلمحاكمة األدبية:  رابط فيديو ا
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 شكر وتقدير

و الكل   حجازي ):  ةور لدكت لتقدير  الشكر  نوح  علي  هللا  بيد  هللا    احفظه–  ( مريم 

كالماء المنهمر, بل كالشالل  في مائه الصافي,   اعلمهي سال علينا من  ت ال  -اورعاه

 العذُب مذاُقه, الغزيُر خيُره.

ٍة, شكالا  هذا البحث, وما فيه من فوائَد علميَّ لوال أخفي سرًّا أن ُأْسِنَد ُجلَّ تجميعي  

بفضل هللا, ثم بفضل الدكتورة: )مريم(,  المقام, وكثرِة المهاِم,  ومضموناا, مع ضيق  

  , نيه من مادة علميةت, ِلَما أسعف-  والعافيةِ   , والصحةِ والجسمِ   في العلمِ   سطةا هللا ب   ازاده

  مقدمة, وفتوحات ربانية َمنَّ هللا بها عليها, , وذلك من  هُ بحثنا ومادتَ   جسمَ   هيكان  

 هللا خيراا .  افجزاه

اْص حِ   ليكونَ ينسب ألهله,  من أن    , كان الُبدَّ العلمهذا  في  رك هللا  ولكي يبا  .ناا منيعا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مة   مقد 

  ما بعدكم، وحكمُ   وخبرُ   , ما قبلكم  الحمد هلل الذي أنزل كتابه المعجز, "الذي فيه نبأُ 

ابتغى الهدى    نِ ، ومَ هللاُ   هُ مَ َص قَ   ّبارٍ جَ   نْ مِ   هُ ركَ تَ   نْ ليس بالهزل، مَ   ما بينكم، وهو الفصلُ 

في غيره أضّله هللا، وهو حبل هللا المتين، وهو الّذكر الحكيم، وهو الّصراط المستقيم،  

هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال يخلق  

 ى قالوا:على كثرة الّرد، وال تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجّن إذ سمعته َحتَّ 

, َمْن قال به صدق، ومن عمل به  (1)﴾ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآناا َعَجباا * َيْهِدي ِإَلى الرُّْشدِ ﴿

  - سبحانه- ,  (2) ُأِجَر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه ُهِدي إلى صراط مستقيٍم" 

  نْ الم على مَ السّ الة و , والّص (3)َواَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء﴾﴿ القائل:

,  (4)قال: "إنَّ ِمَن الّشعر ِحَكماا, َوِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن َلِسْحرا"  نْ على مَ   ,الَكِلم  عَ ُأوتي جوامِ 

 

 .2( سورة  الجن: 1)
 .172/ 5هـ(,279( سنن الترمذي, الترمذي)ت:2)
 .255ة البقرة:( سور 3)
ْحرا", األمـــــر 4/245هــــــ(, 241( مســـــند أحمـــــد)ت4) اِن َلســـــِ َن اْلَبيـــــَ ا, َوِإنَّ مـــــِ عر ِحَكمـــــا َن الشـــــّ , وفـــــي روايـــــة: "إنَّ مـــــِ

 .1/85هـ(,311بالمعروف والنهي عن المنكر, أبو بكر البغدادي الحنبلي)ت:
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والّصالة والّسالم على من قال: "أنا أفصح العرب ميد أّني من قريش، واسترضعت 

 .  ( 1) في بني سعد ابن بكر"

 أمَّا بعد  

ُم اللساَن إلى اقتضاب هذه المفاتيح,  ن عن نحو ميسكثرة السائلي   نادفع  قدف ر؛ ُيَقوِّ

َد الضبَط اإلعرابَي   أو المسلمات اإلعرابية, التي بها يستطيع القارئ, أو المتكلم َأْن ُيَحدِّ

  رَ جْ وهَ   ,التيسير  منهجَ   ينعتمد. م المقتضبِ   والشرحِ   ,اإليجازِ ألواخِر الَكَلِم. بشيٍء من  

  والتطبيق   , األمثلة  ةكثر   مع  والتقدير،  ,التأويل   في  المبالغة  عن  ينتعدمب و   ،رِ ادِ النَّ و   ,الشاذِّ 

 . اونثرا  اشعرا  المأثورة واألقوال ,الشريف والحديث ,الكريم القرآن من  ينمستفيد 

  على  التعرف في    للراغب  , كبيرين  اوجهدا   اوقتا   يوفر   -أعتقد   كما  -الكتاب  هذا

 .اإلعراب

,  المبتدئُ   منه  يستفيدُ   , المستعجلِ   طلبِ   تحت   َنْحِوي    معجم  إن صحت التسمية    نهإ

 . العامة  اتالمكتب   وفي  الخاصة  المكتبة   في  مكانه   -أرى   كما  - سيجد  لذا  ؛والمتخصُص 

 .القصد وراء من  وهللا  ينفع،   ما قدمت أني أرجو 

 

...، قـــــال أبـــــو عبيـــــد: وفيـــــه , وقـــــال المزنـــــي: ســـــمعت الشـــــافعي، يقـــــول: )بيـــــد(4/202( شـــــرح الســـــنة للبغـــــوي,1)
لغــــة أخــــرى: )ميــــد( بــــالميم، والعــــرب تــــدخل )المــــيم( علــــى )البــــاء(، و)البــــاء( علــــى )المــــيم(. وجــــاءت )بيــــد( فــــي 

 .1/507هـ(,728ء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, ابن تيمية)ت:اقتضا
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 مدخل 

 - هللا احفظه– ( مريم بيد هللا علي نوح حجازي ):  ةلدكتور بقلم ا

 النحو  للمتسائلين عن البديل عن تعلم 

البُ   :وًل أ شيء  كل  السؤال  دَّ قبل  النحو؟ا  ..ما.من  تعلم  من  كانت    لهدف  فإذا 

وواقع الحال ,  فسيكون الجواب من واقع الحالالكريم؛    اإلجابة للحفاظ على لغة القرآن

وخلق حالة اغتراب بين اللغة  ,  ألهلها  اللغةَ   َض غَّ بَ   ةينبئنا أن تدريس النحو بهذه الطريق

 !ا آخر نصدقهرا ذْ لنا عُ  دْ جِ فَ , وأبنائها

ــه كَ ت ن  :وإن قلــــــت ــَ علمــــ ــْ عِ وكَ  ,نٍّ فــــ ــِ  مٍ لــــ ــُ عُ  نْ مــــ ــربِ  ومِ لــــ ــاري , العــــ ــفة ,كالتــــ  ,والفلســــ

ــْ دَ : جيبكأفســــــ  والمنطــــــق  ,ا بــــــهفمــــــن يختــــــاره ســــــيكون شــــــغوفا ؛ هــــــل التخصــــــصأل هُ عــــ

   !! والتاري  ,كعاشق الفلسفة

ا منـــــــك أنـــــــك حـــــــامي حمـــــــى ظنـــــــًّ ؛ تقـــــــد  النحـــــــو ألفكـــــــار مغلوطـــــــةلكـــــــن أن 

وتقـــــو فـــــي وجـــــه كـــــل فكـــــرة تحـــــاول مجـــــرد محاولـــــة للبحـــــث , والمنـــــافح عنهـــــا ,ةاللغـــــ 

 لُ يحــــاوِ  نْ علــــى مــــَ  ا شــــعواءَ حربــــا  وتشــــنُّ , فــــي أســــباب ضــــعو أبنــــاء اللغــــة فــــي لغــــتهم

 بِ صـــــِّ عَ تَ كالمُ  هِ لـــــِّ حِ فـــــي غيـــــر مَ  ب  صـــــُّ عَ فـــــذاك تَ  ,نـــــه هـــــو القـــــرآنأوك ,وِ حْ بـــــالنَّ  اَ  ســـــَ المَ 

 ! (دعوها فإنها منتنة: )اقيل قديما   كما  إال :فهذا ال يقال له,  و لفئةألقبيلة  
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ــا النحــــو  ــتقيم األلســــن, لــــو تركنــ ــو  ؟!فكيــــف ستســ ــناهم النحــ ــا الــــذين درســ )وكــــأن طالبنــ

ثـــــــــانوي( خطبـــــــــاء و  إعــــــــدادي،و  فــــــــي مراحـــــــــل اســــــــتنزفت مـــــــــنهم ســــــــنوات )ابتـــــــــدائي،

   :ين البديل؟ فسأجيبكأو !  زمانهم

ــَ عْ تُ أن و  ,الحـــــــــل فـــــــــي التركيـــــــــز علـــــــــى القـــــــــراءة ــو أكثـــــــــر مـــــــــ  ى مســـــــــاحةا طـــــــ  ,ن النحـــــــ

 .وشطحاته

ــي  ــىفــــ الكـــــــريم, ن آا للقـــــــر يجـــــــب أن يكـــــــون المعلـــــــم حافظـــــــا  :المراحــــــل األولــــ

 .الحروفِ مخارج ِ  سليمَ   ,امتقنا 

ــون  ــي ُ  وأن يكـــــ ــرآنِ  تحفـــــ ــِ  القـــــ ــِ  نْ مـــــ ــاهجِ  نِ مْ ضـــــ ــولُ ســـــــ ت , المنـــــ ــولَ  تطيع القـــــ  حـــــ

ــبه الخلــــوةإاالبتدائيــــة  المرحلــــةِ  ــا يشــ ــتقيم لســــان, فلــــى مــ ــا, سيســ وتكثــــو  الطالــــب حينهــ

ــه القــــراء ــليم, حقــــةة فــــي المراحــــل الاللــ ويــــا حبــــذا , مــــع )كثــــرة الكتابــــة(, ةالقــــراءة الســ

ــراءة لحملــــــة القــــــرآن  ــو تســــــند القــــ ــا أ-لــــ ــروط تعليمهــــــا أن يكــــــون  نَّ أل؛ -ايضــــ مــــــن شــــ

 وَ حـــــْ النَّ  حُ انـــــْ وَ , فقـــــط هـــــذا هـــــو الحـــــل, مخـــــارج الحـــــروف مـــــتقنَ  ,الســـــليقة ســـــليمَ  المعلـــــمُ 

ــدا  ــْ , وَ ابعيـــ ــْ النَّ  نِ كُ يَ لـــ ــَّ بَ مُ  وُ حـــ ــِ طا ســـ ــا يمَ , )ادًّ ا جـــ ــط مفـــ ــل:  (؛فقـــ ــى مثـــ ــلمعنـــ ــوا  وأ ,الفاعـــ نـــ

 ,كمـــــــا يـــــــدر  المنطـــــــق ,يـــــــدر  كعلـــــــم فـــــــي ذاتـــــــهف .لـــــــ إقســـــــام الكالم..., وأالجمـــــــل

 . وتاري  األمم السالفة ,والفلسفة
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جــــد فيـــــه لــــذة فكريـــــة مـــــا أو  ,أنـــــا مــــن عشـــــاق علــــم النحـــــو حــــد الشـــــغو ...وللعلــــم

ــذة ــدها لــــ ــالط نفســــــي ...بعــــ ــي  ,لكننــــــي ال أغــــ ــه صــــــالحُ ن فــــــي تعلأوأدعــــ ــانِ  مــــ  ,اللســــ

 .وهللا  ,ال,  ...السليقةِ   وتقويةُ 

 مريم بيد هللا علي نوح حجازي بقلم: د. 

ا علــــى كــــالم د.  فهــــد محمــــد يقــــول د.  مــــريم بيــــد هللا علــــي نــــوح حجــــازي تعقيبــــا

 :  ديب الجمل

( لهـــــــدف مـــــــن تعلـــــــم النحـــــــو؟ا مـــــــا: )ســـــــؤاللـــــــو كانـــــــت إجابـــــــة المســـــــؤول عـــــــن ال

ــه يقصـــــد بـــــتعلم النحـــــ  : إنـــ ــه. و هـــــو تقـــــويم ألجـــــاب قـــــائالا ــان عنـــــد الكـــــالم, وإقامتـــ اللســـ

بالقاعــــدة  -ابــــد وا-وهــــذا أقصــــى مــــا يصــــبو إليــــه أمثــــالهم. فلمــــثلهم قلــــت لهــــم: ابــــدأوا 

, ثـــــم بأحكـــــام -برجـــــاء الرجـــــو  إليهـــــا, والتعـــــرف عليهـــــا-العربيـــــة, أو القاعـــــدة الذهبيـــــة 

دي الــــــــتالوة التأهيليــــــــة, فالمبتدئــــــــة, فالعليــــــــا. واطلبــــــــوا النحــــــــو مــــــــن متونــــــــه علــــــــى أيــــــــ 

هــــــ(. فرأوهـــــا بحـــــراا 761هــــــ(, ومغنـــــي اللبيـــــب)ت723مثـــــل: ايجروميـــــة)ت متمرســـــين,

وعـــــراا. وقـــــالوا: نريـــــد أيســـــر مـــــن ذلـــــك, وأســـــهل. وكـــــأن الواحـــــد مـــــنهم يريـــــد أن يركـــــب 

ــيبويه)ت ــرأ كتــــــاب ســــ ــا كــــــان يقــــــول المبــــــرد)ت180البحــــــر, ويقــــ ـــ(, كمــــ ـــ( 285هــــ -هــــ

 (.-حو لمن يقصده طالباا علم الن -: )أركبت البحر؟  -رحمهم هللا

 هـ(:45كما قال الشاعر الحطيئة)تولكن  
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 َتَحنَّن َعَليَّ َهداَك الَمليكُ 

 َفِإنَّ ِلُكلِّ َمقاٍم َمقاال 

 َوال َتأُخَذّني ِبَقوِل الُوشاةِ 

 1َفِإنَّ ِلُكلِّ َزماٍن ِرجاال 

ــادالت  ــة(, أو )المعـــــــــــ ــلمات النحويـــــــــــ ــى )المســـــــــــ ــالهم إلـــــــــــ ــداني هللا ألمثـــــــــــ فهـــــــــــ

ــاتيح النحو  ــة(, أو )المفـــــــ ــة(, أو )االنحويـــــــ ــادالت يـــــــ ــة(, أو )المعـــــــ ــلمات اإلعرابيـــــــ لمســـــــ

ــة(. أو )الثوابــــــــت ــاتيح اإلعرابيــــــ ــة(, أو )المفــــــ ــة(. اإلعرابيــــــ ــ ي  اإلعرابيــــــ ا بــــــ ــهدا مستشــــــ

. وبالمــــــأثور مــــــن كــــــالم -صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم-القــــــرآن الكــــــريم, وبحــــــديث النبــــــي 

 .  -رحمهم هللا-السلو 

ــد وفـــــــــي جمـــــــــع  ,أو قريـــــــــب منهـــــــــا ,طريقـــــــــة القواعـــــــــد الفقهيـــــــــة علـــــــــى القواعـــــــ

يضــــــبط بهــــــا المــــــتعلم فــــــرو  المســــــائل  ,عظيمــــــة لصــــــحيحة بجمــــــل مختصــــــرة فائــــــدةا

ر لـــــه المعرفـــــة ,وحكمهـــــا ,ونظائرهـــــا ومـــــنهج أقـــــوم. ومـــــن  ,أثبـــــت علـــــى طريقـــــة وتيســـــّ

والجمــــــل , ا مــــــن القواعــــــدعــــــددا  هــــــذا الكتــــــابثــــــم فقــــــد بــــــدا لــــــي أن أذكــــــر بــــــين يــــــدي 

ــَ المختصــــــرة التــــــي تعينــــــه إذا ذَ  ــُ  ,رَ كــــ ــِ إذا نَ  هُ رُ كِّ ذَ وتــــ ــِ ثْ وتُ  ,يَ ســــ ــُ  تُ بــــ ــَّ  هُ ؤادَ فــــ  .دِ دُّ رَ حــــــين التــــ

هــــذه دي. و تِــــ بْ المُ  عِ فــــْ نَ يالا بِ جــــِ عْ وتَ  ,مِ ةا للعــــالِ رَ كِ ذْ تَــــ  هُ ا كتبتُــــ مــــَ إنَّ  حِ رْ والشــــَّ  ,دِ القواعــــِ  نَ مــــِ  وكــــل  

 

ــطفى)ت 1 ــدى ســــــبيل إلــــــى علمـــــي الخليــــــل, د. محمــــــود مصـــ للنشــــــر والتوزيــــــع,  هـــــــ(, مكتبــــــة المعـــــارف1360أهـــ
 م.2002 -هـ 1423، 1ط. 
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ــلمات, والقواعــــد الم ــدت فــــي وضــــعهاســ ــا مــــا التــــي اجتهــ ــَ  منهــ  ومنهــــا مــــا ,اص  هــــو خــ

 .الفقهيةِ  عدِ القوا   نَ مِ   منه مستعار   وقليل    .هو عام

ــذا و  ــابُ اهـــــ ــو  لكتـــــ ــا هـــــ ــْ  جَ إالَّ  مـــــ ــد الج  ز ومـــــــ  ,اء  قـــــــ وانت  ,ع  مـــــ ــع تقييـــــ ــر ، مـــــ وف حـــــ

 .-ما أمكن-  بالشكل

 م  2022/ ۱1/1 -هــ 1443/جمادى آخرة/4 فق د. فهد الجمل وهللا الهادي والمو 
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 ةتوطئ

يفهم  وُ حْ النَّ   مَ لِ ظُ  النحو صعب ال  إن  القول    ولكن  ,العربي ظلماا شديداا حينما شا  

عناء،  الحق ومزيد  جادة  دراسة  إلى  تحتاج  التي  األخرى  العلوم  شأن  شأنه  أن  يقة 

فالصعوبة فيه حالة طارئة وخارجة عن طبيعته، ومن المتعارف عليه أن قواعد النحو  

د الكالم، وتقويم اليد عند الكتابة،  هي تقويم اللسان عن   ,ما وضعت لغايةوأحكامه إنَّ 

 وفق نواميس العربية الفصيحة، وقواعدها الميسرة لتبقى  ليكون ما يقال وما يكتب جارياا 

في    - تعالى-بية حية على مر الزمان على الصورة التي نزل بها قول هللا  اللغة العر 

 كتابه الكريم. 

اعده وحفظها، وإنما وسيلة  فليس دراسة النحو من أجل النحو ذاته، أو الستظهار قو 

والتعبيرية، فالنحو لم يكن يوماا علماا    , تماعيةواالس  ,ضرورية إلتقان المهارات القرائية

ما هو من صلبها وأساسها، ونحن أحوج ما نكون إليه. خاصة  مستقالا عن اللغة، وإنَّ 

ة بغيرهم  وذلك نتيجة اختالط أهل اللغ  ؛ وأن اللسان العربي قد أصيب بالعجمة واالبتذال

قافي الشامل الذي مارسه من الشعوب اإلسالمية غير العربية، وكذلك نتيجة الغزو الث 

  هـ( 660)تالعز بن عبد السالموأوجب    ية.أعداء اإلسالم على البالد العربية اإلسالم 
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واجِ ف  العربيةتعلم    -رحمه هللا - "وذلك  يأتي  واجب    الشريعةِ   ِحْف َ   ألنَّ   ؛ب  قال:  وال   ،

 .  1" (ب  اجِ إالَّ به فهو وَ  بُ الواجِ  مُّ تِ ما ال يَ ) إالَّ بمعرفة ذلك، و ا هَ حفظُ 

  

 

بـــــد راجعـــــه وعلـــــق عليـــــه: طـــــه ع, هــــــ(660العزيـــــز بـــــن عبـــــد الســـــالم)ت, قواعـــــد األحكـــــام فـــــي مصـــــالح األنـــــام 1
ــعد ــر وف ســـ ــة, الـــ ــات األزهريـــ ــة الكليـــ ــة, القـــــاهرة ,مكتبـــ ــب العلميـــ ــل: دار الكتـــ ــورتها دور عـــــدة مثـــ بيـــــروت، , وصـــ
 .م1991 -هـ 1414بوطة منقحة، طبعة: جديدة مض, القاهرة ,ودار أم القرى 
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 : كايتي وهذه القواعد هي

 اإلعرابية     الثوابت 
   . ينَ يِّ وِ حْ النَّ   دَ نْ عِ   م  اَل كَ   وَ هُ فُ  هِ يْ لَ عَ  وفُ قُ الوُ  نُ سُ حْ يٍد يَ فِ ٍ  مُ فْ لَ  كلُّ  . 1

، َوَحْرُف َمْعناى. ْسم ، : اِ ةِ يَّ بِ رَ عَ ي الْ ِة فِ مَ لِ أْنَواُ  الكَ  . 2  َوِفْعل 

 ٍن. مَ زَ بِ  نْ رِ تَ قْ يَ  مْ لَ ا َمْعناى، وَ هَ ي لَ ُة التِ مَ لِ االْسُم: الكَ  . 3

 ٍل. بَ قْ تَ سْ مُ   وْ ٍر, أَ اِض حَ  وْ اٍض, أَ , مَ نٍ مَ زَ بِ   ْت نَ رَ تَ اقْ ا َمْعناى، وَ هَ ي لَ ُة التِ مَ لِ الِفْعُل: الكَ  . 4

(, وأخواتها,  ُة التي ال يظَهُر معَناَها  مَ لِ الَحْرُف: الكَ  . 5 كامالا إالَّ مع غيرها. ومنها: )إنَّ

وحرفا النصب,  وأحرف  الجزم,  و)هل(  االستفهام   وأحرف  الشرط  )الهمزة(,  وأحرف   ,

 الجازمة, وغير الجازمة, وغيرها. 

 َحْرُف َمْبناى: هي: حروف الهجاء, التي تبنى منها الكلمة في العربية.  . 6

 لنصب, والجزم. األصل في األسماء اإلعراب؛ أي: الرفع, وا . 7

 األصل في األفعال البناء.   . 8

 مبنيان.  -دائماا -الماضي, واألمر  . 9

؛ أي: الرفع, والنصب, والجزم.  1السم في حاجته إلى اإلعراب يشبه ا المضار  . 10

 ويبنى عند اتصاله بـ)نون( التوكيد, وبـ)نون( النسوة.

 

 ( 0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  1
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 األصُل في البناء السكون.    . 11

 والفعل أربعة. االسم ال يزيد على خمسة أصول،  . 12

 حروف العلة: )واي(.  . 13

 (. سألتمونيها) :حروف الزيادة . 14

   .هِ بِ  ْو قِ ، وَ نٍ اكِ سَ بِ  ئْ دِ تَ بْ ال تَ  . 15

 . لِ ْص ي الوَ فِ  ْت بُ ثْ  تَ الَ  لِ ْص الوَ  ةُ زَ مْ هَ  . 16

 .التخفيف مقصد من مقاصد اللغة . 17

 . األيسر في االستعمال هو األشهر . 18

 . ال تنقض القواعد بمفاريد الشواهد . 19

 باألشباه والنظائر. عليك  . 20

 . اإلمالة في األلو والفتحة  . 21

 . المشقة تجلب التيسير . 22

 . ال بالنادر ,العبرة بالغالب . 23

 .أولى من إهماله الكالم إعمال  . 24

 . اإلعراب فر  عن المعنى  . 25

 . عدم التقدير أولى من التقدير . 26

 . الضرورة في الشعر تقدر بقدرها . 27
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 . األصل بقاء ما كان على ما كان  . 28

 . اإلعراب بالخواتيم العبرة في  . 29

 وسياتي التفصيل: اإلعراب,  في األصل  هي الحركات  .٣٠

 : صيل وسيأتي التفبالحذف.   أو بالحرِف, اإلعراب  يكون  قد .٣١

(, نقول في المعرب:  الجزم )و  (,الجر)و  (, النصب )و  (,الرفع)  :عراباإلعالمات   . 32

ُسلُ ِتْلَك  ):  -تعالى-   هلو ق(, في مثل  ةضمال  ه رفع, وعالمة    و رف)م ْلَنا َبْعَضُهْم    الرُّ َفضَّ

في مثل    جمع المذكر السالم(,مع    (الواو)  هرفع. أو )وعالمة  [ 253]البقرة:( َعَلى َبْعضٍ 

َنْحُن  ):  - تعالى-  هلو ق ِإنََّما  َقاُلوا  اأْلَْرِض  ِفي  ُتْفِسُدوا  اَل  َلُهْم  ِقيَل  َوِإَذا 

-  هلو قفي مثل  ,  (ماء الخمسة الواو مع األس  هرفعوعالمة  . أو )[11]البقرة:(ُمْصِلُحونَ 

َأَنا  ):  -عالىت  ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ   َأُخوكَ َقاَل ِإنِّي  َتْبَتِئْس  ة  أو )وعالم  [69]يوسو:(َفاَل 

َعْهَد    َيْنُقُضونَ الَِّذيَن  ):  - تعالى-  هلو قثبوت النون مع األفعال الخمسة(, في مثل    هرفع

ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه   ِفي اأْلَْرِض ُأوَلِئَك    َوُيْفِسُدونَ َما َأَمَر َّللاَُّ ِبِه َأْن ُيوَصَل    َوَيْقَطُعونَ َّللاَّ

اْلَخاِسُرونَ  -   هلو ق(. في مثل  الفتحةه  مة نصب , وعالمنصوب ) أو    . [27]البقرة:(ُهُم 

. أو )وعالمة  [ 38]البقرة:(َفاَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ   ُهَدايَ َفَمْن َتِبَع  ):  -عالىت 

ْيِه ِإَلى  ):  -تعالى-  هلو قنصبه األلو, مع األسماء الخمسة(, في مثل   ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّ

ل  . أو )وعالمة نصبه حذف النون, مع األفعا[ 14]الرعد:(ِبَباِلِغهِ َوَما ُهَو    َفاهُ اْلَماِء ِلَيْبُلَغ  

َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها   َوَلْن َتْفَعُلواَفِإْن َلْم َتْفَعُلوا ): - تعالى- هلو قالخمسة(. في مثل 
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ِلْلَكاِفِرينَ  ْت  َواْلِحَجاَرُة أُِعدَّ (, في  ةكسر ال   هجر رور, وعالمة  ج م ). أو  [ 24]البقرة:(النَّاُ  

ِحيمِ ِبْسِم َّللاَِّ  : )-تعالى-   هلو قمثل   ْحمِن الرَّ الفتحة    هجر عالمة  و أو )  . [1/1(]الفاتحة:الرَّ

َبِني  ) :  -تعالى-  هلو قمع الممنو  من الصرف(, في مثل   ِنْعَمِتَي    ِإْسراِئيلَ يا  اْذُكُروا 

َأْنَعْمُت َعَلْيُكمْ  في  (,  مع األسماء الخمسة  (الياء)  هجر عالمة  و [. أو )40(]البقرة:الَِّتي 

)) :  - تعالى-   هلو قمثل   َكِريٍم  َرُسوٍل  َلَقْوُل  ِعْنَد    ِذي(  19ِإنَُّه  اْلَعْرِش    ِذيُقوٍَّة 

(,  جمع المذكر السالم, وملحقاته مع    ( الياء)  هجر عالمة  و أو )  [ 20،  19]التكوير:( َمِكينٍ 

-  هلو قفي مثل  , و [1/1الفاتحة:(]اْلعاَلِمينَ اْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِّ  ):  -تعالى-  هلو قفي مثل  

َأْرَحُم  ):  -عالىت  َوُهَو  َحاِفظاا  َخْير   , وعالمة  مو جز أو )م  .[ 64]يوسو:( الرَّاِحِمينَ َفاّلِلَُّ 

َلُكْم ِإنِّي    َأُقلْ َفَلمَّا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم  ):  -تعالى-  هلو قسكون(, في مثل  ال  هجزم

َماوَ  . أو )عالمة  [33]البقرة:(َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ اِت َواأْلَْرِض َوأَْعَلُم َما ُتْبُدوَن  أَْعَلُم َغْيَب السَّ

َما َنْنَسْ  ِمْن  ):  -تعالى-  هلو قجزمه حذف حرف العلة؛ ألنه معتل ايخر(, في مثل  

حذف النون    أو )عالمة جزمه   [106]البقرة:( ْو ِمْثِلَهاِبَخْيٍر ِمْنَها أَ   َنْأِت   ُنْنِسَها آَيٍة َأْو  

ِفي اأْلَْرِض    َل ُتْفِسُدواَوِإَذا ِقيَل َلُهْم  ):  -تعالى-   هلو قفي مثل    ألفعال الخمسة( مع ا

 . [ 11]البقرة:(ُمْصِلُحونَ َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن  

األصلية   .٣٣ الرفع  عنها    , )المسلُم((,  الضمة) عالمة  في    الثنين (  ألف )وينوب 

الجماعةواو) و   ,)المسلمان(,  المثنى  )المسلمون( ي  ف  (:  السالم  المذكر  وجمع   ,  

ا-(:  واوالـ)و  هم, أخوهم, حموهم, فوهم, ذو العلِم  أبو )  ,األسماء الخمسة في    -أيضا
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,  ناسلم, ي ناسلم, ت سلمون , ي سلمون ت )   ,في األفعال الخمسة  (النون )وثبوت    ,(فالح  

 َوِليُُّهَما  ْفَشاَل َوَّللاَُّ ِمْنُكْم َأْن تَ   َطاِئَفَتانِ ِإْذ َهمَّْت  ):  - تعالى-  هلو قفي مثل    ن(. ي سلمت 

ِل  ِ َفْلَيَتَوكَّ يا ُأْخَت  ): -تعالى- هلو ق. وفي مثل [ 122]آل عمران:(اْلُمْؤِمُنونَ َوَعَلى َّللاَّ

الَّ َبْل  كَ ):  -تعالى-   هلو ق. وفي مثل  [19/28م:]مري (اْمَرَأ َسْوءٍ   َأُبوكِ هاُروَن ما كاَن  

  ؛ األلو , وعالمة رفعه: فاعل مرفو ( طاِئَفتانِ مَّْت هَ . )[20]القيامة: (اْلَعاِجَلةَ  ُتِحبُّونَ 

ِل  . )١( ة  )طاِئفَ   : عوض عن تنوين المفرد( النون )و  ,  ألنه مثنى   :( اْلُمْؤِمُنونَ َفْلَيَتَوكَّ

عوض عن    :( النون )ألنه جمع مذكر سالم. و   (؛ الواو )  وعالمة رفعه  ,فاعل مرفو  

ألنه من    (؛ الواو )  , وعالمة رفعهمرفو    (,انَ كَ )اسم    (:َأُبوكِ ما كاَن  . )٢المفرد  ةحرك

في    ,مبني على الكسر  , ضمير متصل  (:الكاف)و  . وهو مضاف.األسماء الخمسة

  (؛ النون )ثبوت    وعالمة رفعه  ,فعل مضار  مرفو   (:ُتِحبُّونَ . )٣ضافةمحل جر باإل

   .4في محل رفع فاعل ,ضمير متصل (:الواو )و .فعال الخمسةألنه من األ

وينوب عنها    ,( مؤدب    المسلمَ إنَّ  )  , مثل:(الفتحة )  : صليةعالمة النصب األ . 34

)  (ياء الـ) )و   , (مؤدبان   ْينِ مَ لِ سْ المُ إنَّ  )   :( المثنىفي  السالمفي  المذكر  إنَّ  )  :( جمع 

  , (مؤدبات    اِت مَ لِ سْ المُ إنَّ  )  :( جمع المؤنث السالم)في    كسرةالو   ,(مؤدبون   ينَ مِ لِ سْ المُ 

 

   (. 2/139اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
 . المصدر نفسه 2
 (. 7/24)المصدر  السابق  3
 (. 139/ 2) المصدر  السابق 4
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,  ا سلمي, أن ا سلمت , أن اسلمو ي, أن ا سلمو ت  نأ) : في األفعال الخمسة (النون ) وحذف

, إنَّ  حماهم, إنَّ أخاهم , إنَّ  أباهم )إنَّ    : األسماء الخمسةمع   :(األلف (. و)تسلميأن  

إنَّ  فاهم قوله    ذا,  مثل  في   .) فالح  َواْجَعْلنا  -تعالى- العلِم  )َربَّنا    ُمْسِلَمْينِ : 

قوله  128َلَك(]البقرة: مثل  وفي  تَ -تعالى-[.  )َواَل  اأْلَْرِض  :  ِفي  ْعَثْوا 

قوله  60(]البقرة:ُمْفِسِدينَ  مثل  وفي  َتْنِكُحوا  -تعالى - [.  )َوال  َحتَّى    اْلُمْشِركاتِ : 

]البقرة: َفاتَُّقوا النَّاَر   َوَلْن َتْفَعُلوا: )َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا  - تعالى- ثل قوله  [. وفي م221ُيْؤِمنَّ

َواْلِحَجاَرةُ  ِلْلَكاِفِريَن(]البقرة:الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُ   ْت  :  - تعالى-[. وفي مثل قوله  24 أُِعدَّ

عُ  َوَنْحُن  ِمنَّا  َأِبيَنا  ِإَلى  َأَحبُّ  َوَأُخوُه  َلُيوُسُو  َقاُلوا  ِإنَّ  )ِإْذ  َضاَلٍل    َأَباَناْصَبة   َلِفي 

 َأَخاهُ ِه  : )َوَلمَّا َدَخُلوا َعَلى ُيوُسَو آَوى ِإَليْ -تعالى-[. وفي مثل قوله  8ُمِبيٍن(]يوسو:

َيْعَمُلوَن(]يوسو: َكاُنوا  ِبَما  َتْبَتِئْس  َفاَل  َأُخوَك  َأَنا  ِإنِّي  )َوَلْن  69َقاَل  فعل  َتْفَعُلوا[.   :)

بـ)لن(, وعالمة نصبه: حذف )النون(؛ ألنه من األفعال الخمسة.  مضار  منصوب  

   .١و)الواو(: ضمير متصل, في محل رفع فاعل. و)األلو(: فارقة

في   : ( الفتحةوينوب عنها )بُمَحمٍَّد(,  )َمَرْرتُ  : )الكسرة( : األصليةعالمة الجر  . 35

المثنى  )َمَرْرتُ , مثل:  الممنوع من الصرف )َمَرْرُت    مثل:  : بيعقوَب(. والـ)ياء( في 

:  واألسماء الخمسة (.  بالُمَحمَِّدينَ )َمَرْرُت  , مثل:  وجمع المذكر السالم(.  بالُمَحمََّدينِ 

قوله  و ٍد(.  مَّ ُمحَ   بأبي)َمَرْرُت    مثل:  مثل  )اْلَحْمُد  - تعالى-في  َربِ   :  ّلِلَِّ 

 

 (. 139/  2اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

21 
 

قوله  2(]الفاتحة:اْلَعاَلِمينَ  مثل  وفي  ِميَثاَق  -تعالى-[.  َأَخْذَنا  )َوِإْذ  اَل    َبِني :  ِإْسَراِئيَل 

[. وفي  83(]البقرة:نِ َواْلَمَساِكي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى    َوِذيِإْحَساناا    َوِباْلَواِلَدْينِ َتْعُبُدوَن ِإالَّ َّللاََّ  

ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبة  ِإنَّ َأَباَنا  َأِبيَناُه َأَحبُّ ِإَلى : )ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُو َوَأُخو -تعالى-مثل قوله 

  َيَدْيَها: )َفَجَعْلَناَها َنَكاالا ِلَما َبْيَن  -تعالى-[. وفي مثل قوله  8(]يوسو:َضاَلٍل ُمِبينٍ َلِفي  

  َلَهٍب   َأِبيَيَدا  : )َتبَّْت  - تعالى-[. وفي مثل قوله  66(]البقرة:ِلْلُمتَِّقينَ ْوِعَظةا  َوَما َخْلَفَها َومَ 

(]المسد: ِإَلى  َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل    ِباّلِلَِّ : )ُقوُلوا آَمنَّا  -تعالى-[ وفي مثل قوله  1َوَتبَّ

- تعالى-[. وفي مثل قوله  136(]البقرة:أْلَْسَباطِ ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوا

َل ِفي    َأيَّاٍم َمْعُدوَداتٍ   ِفي)َواْذُكُروا َّللاََّ    : [.  203َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه(]البقرة:  َيْوَمْينِ َفَمْن َتَعجَّ

قوله   مثل  ِفي  -تعالى-وفي  َلُكْم  )َفَما  ِبمَ   اْلُمَناِفِقينَ :  َأْرَكَسُهْم  َوَّللاَُّ  ا  ِفَئَتْيِن 

   .١[ 88َكَسُبوا(]النساء:

ترفع, وعالمة رفعها  هنو(    -  ذو  -فو    -حمو    -أخو    -األسماء الستة: )أبو   . 36

)الياء(. في مثل   )الواو(، وتنصب, وعالمة نصبها )األلو(، وتجر, وعالمة جرها 

ِ ِمْن  َما َكاَن ُيْغِني َعْنهُ   َأُبوُهمْ : )َوَلمَّا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم  -تعالى-قوله   ْم ِمَن َّللاَّ

(: فاعل, مرفو , وعالمة رفعه )الواو(؛ ألنه من األسماء  َأُبوُهمْ [, )68ْيٍء(]يوسو:شَ 

الستة. وهو مضاف. و)الهاء(: مضاف إليه. و)الميم(: لجمع الذكور. وفي مثل قوله  

يَن َوَكاَن َّللاَُّ   َوَخاَتَم النَِّبيِّ ُكْم َوَلِكْن َرُسوَل َّللاَِّ َأَحٍد ِمْن ِرَجالِ   َأَبا : )َما َكاَن ُمَحمَّد   - تعالى-
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, منصوب, وعالمة نصبه )األلو(؛  )كان((: خبر  َأَبا [, )40ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليماا(]األحزاب:

- تعالى-(: مضاف إليه. وفي مثل قوله  َأَحدٍ ألنه من األسماء الستة. وهو مضاف. و)

َيَدا   )َتبَّْت  (]المسد:لَ   َأِبي:  َوَتبَّ إليه, مجرور, وعالمة جره َأِبي )[,  1َهٍب  (: مضاف 

(: مضاف إليه. وفي مثل قوله َلَهٍب )الياء(؛ ألنه من األسماء الستة. وهو مضاف. و) 

َلُيوُسُو  - تعالى- َقاُلوا  )ِإْذ  ِمنَّا(]يوسو:  َوَأُخوهُ :  َأِبيَنا  ِإَلى  )8َأَحبُّ  اسم َأُخوهُ [,   :)

ستة, وهو  واو(؛ ألنه من األسماء ال, مرفو , وعالمة رفعه )ال( ُيوُسفُ معطوف على )

قوله   مثل  وفي  إليه.  مضاف  و)الهاء(:  َعاٍد  -تعالى-مضاف.  )َوِإَلى    َأَخاُهمْ : 

ا(]األعراف: به, منصوب, وعالمة نصبه )األلو(؛ ألنه  َأَخاُهمْ [, )65ُهودا (: مفعول 

- تعالى-. وفي مثل قوله  1من األسماء الستة. وهو مضاف. و)الهاء(: مضاف إليه

[,  178َشْيء  َفاتَِّبا   ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء  ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن(]البقرة:  َأِخيهِ   )َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمنْ :  

بـ) َأِخيهِ ) مجرور  اسم  وهو  ِمنْ (:  الستة.  األسماء  من  ألنه  )الياء(؛  جره  وعالمة   ,)

قوله   مثل  وفي  إليه.  مضاف  و)الهاء(:  )َوَّللاَُّ  -تعالى-مضاف.  ْضِل فَ الْ   ُذو: 

)105اْلَعِظيِم(]البقرة: األسماء ُذو[,  )الواو(؛ ألنه من  رفعه  خبر, مرفو , وعالمة   :)

: )َوِإَذا ُقْلُتْم - تعالى-(: مضاف إليه. وفي مثل قوله  اْلَفْضلِ الستة, وهو مضاف. و)

صبه  بر )كان(, منصوب, وعالمة ن (: خَذا[, )152ُقْرَبى(]األنعام:  َذاَفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن  

(: مضاف إليه. وفي مثل  ُقْرَبىماء الستة. وهو مضاف. و))األلو(؛ ألنه من األس 
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ِإْحَساناا  - تعالى-قوله   َوِباْلَواِلَدْيِن  َشْيئاا  ِبِه  ُتْشِرُكوا  َواَل  َّللاََّ  )َواْعُبُدوا    َوِبِذي: 

, وعالمة  (: اسم مجرور بـ)الباء(ِذي(: )الباء(: حرف جر. )ِبِذي[, )36اْلُقْرَبى(]النساء:

 (: مضاف إليه.اْلُقْرَبىألنه من األسماء الستة. وهو مضاف. و)جره )الياء(؛  

(. وينوب عنها  َيْكُتبْ )َلْم   , مثل:السكون   :األصلية  الفعل المضارع  عالمة جزم . 37

)النون( الخمسة  حذف  األفعال  )َلْم  و  ,( َيْكُتَبا)َلْم  و   ,( َتْكُتُبوا)َلْم  و  ,( َيْكُتُبوا )َلْم    :في 

)َلْم  , و(َتْجرِ )َلْم    , مثل:(.  وحذف حرف العلة في المعتل األخر َتْكُتِبي )َلْم  و  ,( َباَتْكتُ 

و( َتْسعَ  قوله  و   , (َتْدنُ )َلْم  ,  مثل  )َفاَل  -تعالى -في  َوَأْنُتْم    َتْجَعُلوا:  ا  َأْنَدادا  ِ ّلِلَّ

مث22َتْعَلُموَن(]البقرة: وفي  قوله  [.  )اَل  -تعالى- ل  َوقُ   َتُقوُلوا:  وُلوا  َراِعَنا 

ِبَخْيٍر    ُنْنِسَها َنْأِت ِمْن آَيٍة َأْو    َنْنَسخْ : )َما  - تعالى- [. وفي مثل قوله  104ا(]البقرة:اْنُظْرنَ 

َأَلْم   َأْو ِمْثِلَها  (]البقرة:  َتْعَلمْ ِمْنَها  َقِدير  -[ وفي مثل قوله  106َأنَّ َّللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

(]البقرة:ُجوا ِمْن ِدَياِرهِ ِإَلى الَِّذيَن َخرَ   َترَ : )َأَلْم  -عالىت  [. وفي مثل قوله  243ْم َوُهْم ُأُلوف 

َجَرَة    َتْقَرَبا : )َواَل  - تعالى- - [. وفي مثل قوله  35:ِمَن الظَّاِلِميَن(]البقرةَفَتُكوَنا  َهِذِه الشَّ

َلْم  -عالىت  )َفِإْن  َوُقوُدَها    َتْفَعُلوا :  الَِّتي  النَّاَر  َفاتَُّقوا  َتْفَعُلوا  ْت  َوَلْن  أُِعدَّ َواْلِحَجاَرُة  النَّاُ  

ْنِس َأَلْم  - تعالى- [ وفي مثل قوله  24ِلْلَكاِفِريَن(]البقرة: ُرُسل     َيْأِتُكمْ : )َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

وَن َعَلْيُكْم آَياِتي َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا(]األنعام:ِمنْ  [. وفي مثل قوله  130ُكْم َيُقصُّ

َجَرِة    َأْنَهُكَما: )َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم  - الىتع- ْيَطاَن َلُكَما    َوَأُقلْ َعْن ِتْلُكَما الشَّ َلُكَما ِإنَّ الشَّ

(]األعراف: وُه   َوَل َتَخاِفي َوَل َتْحَزِني: )-تعالى -[. وفي مثل قوله  22َعُدو  ُمِبين  ِإنَّا َرادُّ
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(: فعل مضار , مجزوم بـ)ال(.  َتْجَعُلوا)َفال    [.7َسِليَن(]القصص:ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمرْ 

 .١وعالمة جزمه حذف )النون(؛ ألنه من األفعال الخمسة 

(, و)الضم(, و)الكسر(, و)الحذف(. نقول  عالمات البناء في العربية: )الفتح  .٣8

)مبني على الفتح, أو على الضم, أو على الكسر, أو على السكون, أو  في المبني:  

يَِّئُة    َولْ : ) -تعالى-على حذف...(. في مثل قوله     ِبالَِّتيْ   اْدَفعْ َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّ

-[. وفي قوله  34َوِلي  َحِميم (]فصلت:  َكَأنَّهُ َعداَوة     هُ َوَبْينَ   كَ َبْينَ   الَِّذي   َفِإَذاَأْحَسُن    ِهيَ 

[, أو )مبني على حذف حرف  109(]هود: َهُؤَلءِ  َيْعُبدُ   ِممَّاِمْرَيٍة  ِفيْ : )َفاَل َتُك -عالىت 

العلة؛ ألن مضارعه مجزوم, وعالمة جزمه حذف حرف العلة(, مع الفعل األمر, على  

: )َقاُلوا -تعالى- األمُر على ما ُيْجَزْم به ُمَضاِرُعُه(. في مثل قوله  قاعدة: )ُيْبَنى الفعُل  

ذف النون مع األمر؛ ألن مضارعه مجزوم,  [. أو )مبني على ح 68َلَنا َربََّك(]البقرة:  اْدعُ 

: )َوِإَذا ِقيَل  -تعالى- ة جزمه حذف النون مع األفعال الخمسة( في مثل قوله  وعالم

َفَهاُء َوَلِكْن اَل  َكَما آَمنَ   آِمُنواَلُهْم   َفَهاُء َأاَل ِإنَُّهْم ُهُم السُّ  النَّاُ  َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ

 [.  13بقرة:َيْعَلُموَن(]ال

يَ  .٣٩ ــديرَيل أو َمَحلـــــــِ  ا يـــــــاهرَيل أو تقـــــ ــَّ ــراُب: إمـــــ ــى تكـــــــون . ٢اإلعـــــ فمتـــــ

 الحركاُت ياهرًة؟ ومتى تكون مقدرًة؟ ومتى تكون محليًَّة؟  
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 (  522/  1ملتقى أهل اللغة )  2



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

25 
 

ــة علـــــــى أواخـــــــر الكلمـــــــات أوًل: اإلعـــــــراُب الظـــــــاهري:  ــان بحركـــــــات ملفوظـــــ ــا كـــــ مـــــ

ْحَمنِ : )-تعــــالى-المعربــــة، مثــــل: فــــي مثــــل قولــــه  ِ الــــرَّ ِم َّللاَّ ِحيِمِبســــْ ُد ( 1)  الــــرَّ اْلَحمــــْ

   [.2،  1اْلَعاَلِميَن(]الفاتحة:    ّلِلَِّ َربِ  

,  وتنصبُمَحمٍَّد(.    أبو (. مثل: )جاء  الواو, وعالمة رفعها )ة, ترفع ستاألسماء ال . 40

(, مثل:  الياء, وعالمة جرها )وتجرُمَحمٍَّد(.    أبا (. مثل: )َكلَّْمُت  األلفوعالمة نصبها )

يخرُج الكالُم فيهم    ِمنْ )و   ,(فالحٍ   علمٍ وبأخيهم, وبحميهم, وبذي  ٍد,  ُمَحمَّ   بأبي)َمَرْرُت  

 .  (الطَّْيبُ 

, مثل: )تسلمان(,  الثنين(  ألفاتصل به )  مضارع: كل فعل  األفعال الخمسة . 41

فعل   كل  أو  )  مضارعو)يسلمان(,  به  )تسلمون(,  الجماعة(  واواتصل  مثل:   ,

   , مثل: )تسلمين(.بةخاطالم(  ياءاتصل به ) مضارعو)يسلمون(, أو كل فعل  

اللتان(, والملحق بالمثنى,    –اللذان    -هاتان    -ُيْعَرُب: إعراَب المثنى: )هذان   . 42

مثل: )اثنان(, و)اثنتان(, و)كال(, و)كلتا(, ويشترط في )كال(, و)كلتا( أن تتصال  

- في مثل قوله  (.  فترفع, وعالمة رفعها )األلوبضمير, أو أن تضافا إلى ضمير؛  

:  - تعالى-[, وفي مثل قوله  19ُموا ِفي َربِِّهْم(]الحج:َخْصَماِن اْخَتَص   َذانِ هَ : ) -تعالى

َتوَّاباا    َواللََّذانِ ) َكاَن  ِإنَّ َّللاََّ  َعْنُهَما  َفَأْعِرُضوا  َوَأْصَلَحا  َتاَبا  َفِإْن  َف ُذوُهَما  ِمْنُكْم  َيْأِتَياِنَها 

أَ -تعالى-[, وفي مثل قوله  16َرِحيماا(]النساء: )َيا  الَِّذيَن آَمُنو :  ِإَذا  يَُّها  َبْيِنُكْم  َشَهاَدُة  ا 

[, وفي مثل قوله  106َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم(]المائدة:  اْثَنانِ َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة  
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ا  فٍّ َواَل َتْنَهْرُهمَ َفاَل َتُقْل َلُهَما أُ   ِكاَلُهَما : )ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو  - تعالى-

(: اسم معطوف, على )أحُدُهَما(, مرفو ,  ِكاَلُهَما[, )23َوُقْل َلُهَما َقْوالا َكِريماا(]اإلسراء:

 .  1وعالمة رفعه )األلو(؛ ألنه ملحق بالمثنى 

)الياء(: نصبها  وعالمة  و) )هذين   وتنصب,  و)هاتين (,  و)اللذين (,  اللتين(,  (, 

: )َفِإْن َكاَنَتا  -تعالى-: في مثل قوله  و)كلتيهما(يهما(,  و)اثنين(, و)اثنتين(, و)كل

: )َقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا  -تعالى-[, وفي مثل قوله  176َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َتَرَك(]النساء:  اْثَنَتْينِ 

ُخرُ   اْثَنَتْينِ َوَأْحَيْيَتَنا    اْثَنَتْينِ  ِإَلى  َفَهْل  ِبُذُنوِبَنا  َسِبيٍل(]غافر: وٍج ِمنْ َفاْعَتَرْفَنا  [, وفي  11 

قوله   َأِرَنا  -تعالى-مثل  َربََّنا  َكَفُروا  الَِّذيَن  )َوَقاَل  ْنِس    اللََّذْينِ :  َواإْلِ اْلِجنِّ  ِمَن  َنا  َأَضالَّ

اأْلَْسَفِليَن(]فصلت: ِمَن  ِلَيُكوَنا  َأْقَداِمَنا  َتْحَت  الضيفين29َنْجَعْلُهَما  )أكرمُت  ومثل:   ,]  

 (.  كليهما 

)الياء(,  وعالر,  وتج جرها  و)اللتين(,  مة  و)اللذين(,  و)هاتين(,  )هذين(, 

: )ُيوِصيُكُم  -تعالى- في مثل قوله  :  و)اثنين(, و)اثنتين(, و)كليهما(, و)كلتيهما(

َفْوَق   ِنَساءا  ُكنَّ  َفِإْن  اأْلُْنَثَيْيِن  َح ِّ  ِمْثُل  ِللذََّكِر  َأْواَلِدُكْم  ِفي  َما  ُثُلثَ   َفَلُهنَّ   اْثَنَتْينِ َّللاَُّ  ا 

: )َقاَل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ  -تعالى-[, وفي مثل قوله  11َتَرَك(]النساء:

 

( النحــــــو الواضــــــح فــــــي قواعــــــد اللغــــــة العربيــــــة 413/ 3( الكتــــــاب لســــــيبويه )412/ 5إعــــــراب القــــــرآن وبيانــــــه ) 1
(1 /389.) 
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(: جار ومجرور, وعالمة  بكليهما(, )بكليهما[, ومثل: )مررُت  27(]القصص:َهاَتْينِ 

 جره )الياء(؛ ألنه ملحق بالمثنى.  

عالمون    -سنون    -لون  أه  - ون  بن  -ملحقات جمع المذكر السالم: )أولو   . 43

)تسعون(   – إلى  العقود: عشرون, وأخواتها,  وألفاظ  فترفع, وعالمة    . ١أرضون(, 

اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب  ُأوُلو  : )وَ -تعالى-في مثل قوله  رفعها )الواو(:  

ِ ِإنَّ َّللاََّ ِبُكلِّ َشْيٍء   : )َوِإَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرة  -تعالى-ي مثل قوله  فو   [, 75َعِليم (]األنفال:َّللاَّ

اْسَتْأَذَنَك   َرُسوِلِه  َمَع  َوَجاِهُدوا   ِ ِباّلِلَّ آِمُنوا  َمَع    ُأوُلو َأْن  َنُكْن  َذْرَنا  َوَقاُلوا  ِمْنُهْم  الطَّْوِل 

قوله  86اْلَقاِعِديَن(]التوبة: مثل  وفي  )اْلَمالُ -تعالى-[.  اْلَحيَ َبُنوَن  َوالْ   :  اِة ِزيَنُة 

ْنَيا( قوله  46]الكهو:الدُّ مثل  وفي  َوِفَصاُلُه  -تعالى- [,  )َوَحْمُلُه    َثاَلُثونَ : 

اْلُمَخلَُّفوَن ِمنَ -تعالى-[. وفي مثل قوله  15َشْهراا(]األحقاف:  َلَك  اأْلَْعَراِب    : )َسَيُقوُل 

   [.11ا(]الفتح: َفاْسَتْغِفْر َلنَ َوَأْهُلوَنا َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنا 

: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا  -تعالى-في مثل قوله    نصبها )الياء(:وعالمة  وتنصب,  

: )َفَضَرْبَنا  -تعالى- [. وفي مثل قوله  59اأْلَْمِر ِمْنُكْم(]النساء:  َوُأوِليَّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل  

اْلَكْهِو   ِفي  آَذاِنِهْم  ا(]الكهو:عَ   ِسِنينَ َعَلى  م 11َددا وفي  قوله  [.  )َوِإذْ -تعالى- ثل   :  

: )َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَو َسَنٍة  - تعالى-[, وفي مثل قوله  51َلْيَلةا(]البقرة:  َأْرَبِعينَ َواَعْدَنا ُموَسى  

 

 ( 308/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 1
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وُح -تعالى-[, وفي مثل قوله  14َعاماا(]العنكبوت:  َخْمِسينَ ِإالَّ   : )َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ

 [. 4َأْلَو َسَنٍة(]المعارج: َخْمِسينَ ْقَداُرُه ِه ِفي َيْوٍم َكاَن مِ ِإَليْ 

 أِلُوِلي: )ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرةا  -تعالى-في مثل قوله  وتجر وعالمة جرها )الياء(.  

ِنينَ : )َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن  -تعالى -[, وفي مثل قوله  13اأْلَْبَصاِر(]آل عمران:   ِبالسِ 

: )اْلَحْمُد  - تعالى- [, وفي مثل قوله  130]األعراف:َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن(  َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراتِ 

َربِّ   قوله  2(]الفاتحة:اْلَعاَلِمينَ ّلِلَِّ  مثل  وفي  َعَلى  - عالىت -[,  ْلُتُكْم  َفضَّ )َوَأنِّي   :

َهَواِت مِ - تعالى- [, وفي مثل قوله  47(]البقرة:اْلَعاَلِمينَ  َن النَِّساِء  : )ُزيَِّن ِللنَّاِ  ُحبُّ الشَّ

َلْم َيُكْن    -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -[ وفي الحديث َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  14(]آل عمران:َواْلَبِنينَ 

قَ  َأْظَلْلَن َيَرى  َوَما  ْبِع  السَّ َماَواِت  السَّ َيَراَها: )اللَُّهمَّ َربَّ  ِحيَن  َقاَل  ِإالَّ  ُدُخوَلَها  ُيِريُد  ْرَيةا 

َياِطيِن َوَما َأْضَلْلَن    َرِضينَ اأْلَ َوَربَّ   َياِح َوَما َذَرْيَن َوَربَّ الشَّ ْبِع َوَما َأْقَلْلَن َوَربَّ الرِّ السَّ

 .  1ِذِه اْلَقْرَيِة َوَخْيَر أَْهِلَها َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرَِّها َوَشرِّ أَْهِلَها وشر ما فيها( َنْسَأُلَك َخْيَر هَ 

أنها من ملحقات  ف, أهي: جمع مذكر سالم؟ أم  )َذُوو(, و)َذِوي(: محل خال . 44

: أنها جمع مذكر سالم, هكذا رُ هَ شْ جمع المذكر السالم؟ الجواب: وباّلِل التوفيق: األَ 

. على كلٍ ؛ فإنها تعامل معاملة جمع المذكر - كتب التراث  -أم ات الكتب  ورد في  

)ااالس )الواو(, وتنصب, وتجر, والعالمة  رفعها  فترفع, وعالمة  مثل  لياء(  لم,  في 

 

 (.338/ 4ليقات الحسان على صحيح ابن حبان )التع 1
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ِبيِل  َذِوي    : )َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِّهِ - تعالى-قوله   اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ

َقاِب(]البقرة:َوال اِئِليَن َوِفي الرِّ  [. 177سَّ

 1ُتَقطََّعا  األْحاَلِم َسْجالا َعَلى الظََّما ... َوَقْد َكَرَبْت أْعَناُقَها أنْ  َذُووْ َسَقاَها 

أولهما: كلمات لها معنى جمع المؤنث, ولكن ل مفرد  ٢ملحقات جمع المؤنث:   .45

من   مفرد  لها  وإنما  لفظها؛  من  )أولت(,  لها  مثل:  جمع(؛  )اسم  فهي  معناهال 

بمعنى: )صاحباٍت(. وثانيهما: ما    ومفردها: )ذات(؛ بمعنى: )صاحبة(, و)ذوات(؛

أذرعات(,    - عنايات    - حد؛ مثل: )عرفات  جعل من جمع المؤنث علًما على شيء وا

)الكسرة(. في  جرها    , , وعالمة نصبها, وتجرترفع وعالمة رفعها )الضمة(. وتنصب

ُتُهنَّ َثاَلَثُة  -تعالى-وله مثل ق ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ : )َوالالَّ

ِئي َلْم َيِحْضنَ  اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل    َوُأوَلتُ   َأْشُهٍر َوالالَّ

َحْمٍل َفَأْنِفُقوا    ُأوَلتِ : )َوِإْن ُكنَّ  -تعالى-[, وفي مثل قوله  4 ُيْسراا(]الطالق:َلُه ِمْن َأْمِرهِ 

 

 التصريح بمضمون التوضيح في النحو على التوضيح, أو    في شرح التصريح  ,التخريج: البيت ألبي زيد األسلمي  1
وبال نسبة في    (, 2/193)   هـ(855, العيني)توالمقاصد النحوية  (, 1/207)  هـ(905خالد األزهري, الجرجاوي)ت

, ابن  والمقرب  (, 196ص )  هـ(769)توشرح ابن عقيل  (, 316/ 1)هـ(  761ن هشام األنصاري)تب,  أوضح المسالك
تخليص   و  (,130/ 1)  هـ(911في شرح جمع الجوامع, السيوطي)ت  وهمع الهوامع  (,99/ 1)  هـ(669عصفور)ت

ب  : أصحا(ذوو األحالم)والمعنى:    اللغة  . (330ص ) هـ(  761بن هشام األنصاري)تا  , الشواهد وتلخيص الفوائد
يقول: لقد سقاها أصحاب العقول عندما كانت بأشد الحاجة إلى الماء،    : العطش.(الظمأ): الدلو.  (السجل)العقول.  

ألنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو    (؛الواو)  , وعالمة رفعهمرفو   ,: فاعل(ذوو)اإلعراب:    وأوشكت على الهالك.
 ( 281/ 1)  هـ(61)تأللفية ابن مالك (هـ900 )تيشرح األشمون مجرور. ,ضاف إليه : م(األحالمِ )مضاف. 

الوافي 2 حسن)النحو  عبا   العربيةو   ,(167- 1/165)  هـ(1398,  الدرو   سليم  ,  جامع  محمد  بن  مصطفى 
 . (25/ 2هـ( ) 1364)تيالغالين
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(]الطالق:    : )َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمنْ -تعالى- قوله  مثل  وفي  .  [6َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

 [ 198ُه َكَما َهَداُكْم(]البقرة:َفاْذُكُروا َّللاََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواْذُكُرو َعَرَفاٍت 

ا أن تقـــــدر فيـــــه جميـــــع الحركـــــات: )الضـــــمة,  ــَّ ا: اإلعـــــراب التقـــــديري إمـــ ثانيـــــً

 والفتحة, والكسرة(ل وإمَّا أن يقدر بعضها.

 يع الحركات ويكون في موضعين: ير جم* تقد

وهو:  تقدر جميع الحركات: )الضمة, والفتحة, والكسرة(ل مع السم المقصور,   ( 1

: )ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا -تعالى-ُه )ألفاا( الزمة؛ أي: )ثابتة(, في مثل قوله  ما كان آخرُ 

اَلَلَة   مثل قوله    [. وفي 16َكاُنوا ُمْهَتِديَن(]البقرة:َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهْم َوَما    ِباْلُهَدىالضَّ

ِإنَّ - تعالى- )ُقْل  ُهَو    ُهَدى   :   ِ وفي  120(]البقرة:اْلُهَدى َّللاَّ قوله  [.  :  - تعالى-مثل 

(]الشعراء:  َعَصاهُ )َأْلَقى   ُمِبين  ُثْعَبان   ِهَي  جميُع  32َفِإَذا  )األلو(  على  َفُتقدَّر   .]

ا. تقول:    الحركات؛ للتعذر؛ أي: )لتعذر الُنطقِ  بالحركات(؛ ألنَّ )األلو( ساكنة أبدا

رفعه  فاألول(.  بالفتى )مررُت  .  3(،  الفتى )رأيُت  .  2(،  الفتى )جاَء  .  1 : عالمة 

: عالمة نصبه الفتحة المقدرة على والثانيالضمة المقدرة على )األلو(؛ للتعذر،  

  ,لو(؛ للتعذرعالمة جره الكسرة المقدرة على )األ :والثالث كذلك،    ,)األلو(؛ للتعذر 

ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه  : )ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ َّللاََّ ُيَبشِّ -تعالى-في مثل قوله  و كذلك.  

اْلَمِسيُح   ِبيَن(]آل    ِعيَسى اْسُمُه  اْلُمَقرَّ َوِمَن  َواْيِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  ا  َوِجيها َمْرَيَم  اْبُن 
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)اْلَمِسيُح(, مرفو , وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ل من  (: بدِعيَسى[. )45عمران:

للتعذر  قوله  1)األلو(؛  مثل  وفي  )َوِإْذ  -تعالى-.  َأْرَبِعيَن    ُموَسى   َواَعْدَنا: 

(: مفعول به, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ُموَسى [. )51َلْيَلةا(]البقرة:

   )األلو(؛ للتعذر.

ع السم المضاف إلى  مة, والفتحة, والكسرة(ل متقدر جميع الحركات: )الض  (٢

َأَلْيَس ِلي  َيا َقْوِم    ْوِمِه َقالَ : )َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي قَ -تعالى-في مثل قوله ياء المتكلمل 

في مثل  . و[51ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفاَل ُتْبِصُروَن(]الزخرف:

ُض  : )وَ -تعالى-قوله   ِ ِإنَّ َّللاََّ َبِصير  ِباْلِعَباِد(]غافر:   َأْمِري ُأَفوِّ [. وفي مثل  44ِإَلى َّللاَّ

)َومَ -تعالى-قوله   َعْن  :  َفَعْلُتُه  َعَلْيِه    َأْمِري ا  َتْسِطْع  َلْم  َما  َتْأِويُل  َذِلَك 

ٍع ُكل  َكذََّب  : )َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوَقْوُم ُتبَّ -تعالى- في مثل قوله  و [.  82َصْبراا(]الكهو: 

فاعل, مرفو , وعالمة رفعه الضمة المقدرة؛  (:  َوِعيدِ )[.  14(]ق:َوِعيدِ الرُُّسَل َفَحقَّ  

ألنه   الوقو؛  بسكون  الممنوعة  المناسبة  بحركة  المحل  اشتغال  ظهورها  من  منع 

(، فحذفت )الياء(، فبقيت الكسرة دليالا وعيديأصله: )المتكلم، و   (ياء )مضاف إلى  

ْنَيا َواْيِخَرِة(]يوسو:  َوِليِ ي: )َأْنَت  -تعالى-ل قوله  ي مث. وف٢عليها [ خبر,  101ِفي الدُّ

المتكلم؛ منع من ظهورها    ( ياء)مرفو , وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل  

 

 ( 510/  1إعراب القرآن وبيانه ) 1
 (.  454/ 27تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )  2
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المناسبة  المحل بحركة  ِعَباِدي: )- تعالى-وفي مثل قوله  .  ١اشتغال  َلَك    ِإنَّ  َلْيَس 

إِ  ُسْلَطان   اْلَغاوِ َعَلْيِهْم  ِمَن  اتََّبَعَك  َمِن  )42يَن(]الحجر:الَّ  )ِعَباِدي[.  اسم  ِعَبادِ (:   :)

(, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل   المتكلم؛ منع من    ( ياء) )إنَّ

(:  ِعَبادِ و)ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة, وهو الكسر, تناسب )ياء( المتكلم.  

ف المتكلم  و)ياء(:  وإنما  مضاف.  إليه.  جر مضاف  محل  الحركات؛ ألنَّ  ي  تقدر 

)الياء( تستدعي أن يكون الحرف الذي قبلها مكسوراا؛ فلذلك تقدر على ذلك الحرف 

جميُع الحركات؛ الشتغال الحرف بالكسرِة المناسبِة لـ)الياء(, فإنَّ الحرف ال يمكن أن  

(، و)مررُت  يِقي دص(، و)رأيُت  صديِقيواحد. تقول: )حضر  يتحمل حركتين في آن  

الضمة  بصديِقي رفعه  وعالمة  مرفو  ,  فاعل,  األولى:  الجملة  في  فـ)صديقي(:   .)

المقدرة على ما قبل )ياء( المتكلم؛ أي: )القاف(؛ منع من ظهورها اشتغال المحل  

ستدعتها )الياء(.  بحركة المناسبة؛ لالشتغال؛ أي: اشتغال )القاف( بالكسرة, التي ا

(: مفعول به, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ي يقِ صدوالثاني: )رأيُت  

ما قبل )ياء( المتكلم؛ أي: )القاف(؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛  

لالشتغال؛ أي: اشتغال )القاف( بالكسرة, التي استدعتها )الياء(. والثالث: )مررُت  

قبل )ياء( المتكلم؛ أي: )القاف(؛  سم مجرور, وعالمة جره الكسرة على ما  (: ابصديِقي

من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لالشتغال؛ أي: اشتغال )القاف(    منع 
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)حضر   )الياء(.  استدعتها  التي  و)قابلتُ يمِ ل ِ عَ مُ بالكسرة,  و)مررتُ ُمَعلِ ِمي   (,   ,)  

تي تناسب  غال المحل بحركة المناسبة, الكسرة ال(. الحركات مقدرة بسبب اشت ِبُمَعلِ ِمي 

 )ياء( المتكلم.  

هل حركة المناسبة مع المخفوض, المجرور مقدرة؟ أم تعد الحركة ياهرة؟ هناك  

- من قال: إن التقدير في اإلعراب يكون في الرفع, والنصب, والخفض. وقال آخرون 

مالك ابن  ا ونصباا  -ومنهم  اإلعراب رفعا يقدر عليه  الكسرَة ظاهرة  غيُر  :  فقط؛ ألن 

سرُة المناسبِة، وهي ُمْسَتَحقَّة  قبل  َو هذا القوُل بأّن الكسرة الموجودَة هي كمقدرة، وُضعِّ 

المشهوَر على ألسنِة المعربين    ُثمَّ ِإنَّ   التركيب، وإنَّما دخل عامُل الجّر بعد استقرارها.

رَ  ُمَقدَّ بحركٍة  )ُمْعَرب   يقولوا في مثل هذا:  المتكلم؛ منع من  أن  قبَل )ياِء(  ٍة على ما 

   .1ةِ ورها اشتغاُل الَمِحلِّ بحركِة الُمَناَسبَ ظه

 ** تقدير بعض الحركاتل ويكون في ثالثة مواضع:  

تقدير بعض الحركاتل مع السم المنقوصل وهو: ما كان آِخُرُه ياًء مكسوًرا ما   ( 1

ر فيه الضمة والكسرة فقط قبلهال مثل: )القاِضيل والساِعيل والهاِدي(ل وهذا تُ  قدَّ

لث   للثقل؛ النط أي:  بـ)الياء( مضمومة أو مكسورة، وفي مثل قوله  قل  :  -تعالى- ق 

ُأوِلي   َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحاَق  ِإْبَراِ يَم  ِعَباَدَنا  [.  45َواأْلَْبَصاِر(]ص:  اأْلَْيِدي)َواْذُكْر 

 

هـ(,  1033)تيالمقدسي الحنبل  يدليل الطالبين لكالم النحويين, مرعي بن يوسو بن أبى بكر بن أحمد الكرم  1
 ( 2034/ 1(, وملتقى أهل اللغة ) 20)ص: 
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قدرة على )الياء(, منع من  ف إليه، مجرور, وعالمة جره الكسرة الممضا: 1( اأْلَْيِدي)

(.  القاِضي(، و)ذهبُت إلى  القاِضياسم منقوص. وتقول: )جاء    ظهورها الثقل؛ ألنه

)جاء   )الياء(؛  القاِضيفاألول  على  المقدرة  الضمة  رفعه  مرفو  , وعالمة  فاعل    :)

(: اسم مجرور, وعالمة جره الكسرة المقدرة على  القاِضيللثقل. والثاني )ذهبُت إلى  

  بتنوين )الكسر(؛ عوًضا عن   لسم المنقوص النكرة, ينون ء(؛ للثقل. وكذلك ا)اليا

(.  قاضٍ (، و)ذهبُت إلى  قاضٍ (, نقول: )جاء  قاضٍ ))الياء( المحذوفة؛ تخفيًفا, مثل:  

(: فاعل  مرفو  , وعالمة رفعه الضمة المقدرة؛ للثقل على )الياء(  قاضٍ )جاء    :فاألول

تخفيفاا.   للثقل عل  :والثانيالمحذوفة؛  المقدرة؛  الكسرة  ى  اسم مجرور, وعالمة جره 

 )الياء( المحذوفة؛ تخفيفاا, كذلك. 

الفتحة ( 2 االسم  أمَّا  نصب  حالة  في  في  صو قنالم,  لخفتها  آخره  على  فتظهر   :

  ,(، وهو مفعول به منصوب قاضًيا(، و)رأيُت القاضيَ قول: )رأيُت  المعرفة, والنكرة، ت 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ع المنتهي بـ)ألف(ل مثل: )يخشى(ل  تقدير )الضمة(, و)الفتحة( مع الفعل المضار  ( 3

ُر على آخره الضمة, والفتحة فقط؛ لتعذر النطق بهما؛ ألن )األلو(    .و)يسعى(  ُتقدَّ

ا أبدا )زيد   ساكنة  تقول:  الحركات،  تحتمل  ال  و)لن    ىشَ خْ يَ ,  (،  وَّ دُ العَ   ىشَ خْ يَ هللَا(، 

هو مرفو , وعالمة  هللَا(: مجرد  من الناصب, والجازم، و   َيْخَشى: )زيد   األولفالفعل  
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المقدرة الضمة  للتعذر.    رفعه  آخره؛  )لن  والثانيعلى  منصوب   العدوَّ   َيْخَشى:   :)

 الفتحة المقدرة على آخره؛ للتعذر, كذلك. بـ)لن(, وعالمة نصبه 

- في مثل قوله  ثالًثا: اإلعراُب المحلي: ما يكون في األسماء واألفعال المبنيةل  

ْلَنا ِبَها  َهُؤَلِء    وََّة َفِإْن َيْكُفْر ِبَهاَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ : )ُأوَلِئَك الَِّذيَن آ-تعالى َفَقْد َوكَّ

: )َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِ يُم َربِّ  - تعالى-[. وفي مثل قوله  89ا َلْيُسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن(]األنعام:َقْوما 

ا آِمناا(]البقرة:  َهَذااْجَعْل   َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى   َأْنتَ : )- تعالى-ي مثل قوله  [. وف126َبَلدا

اْلَكاِفِريَن(]البقرة: قوله  286اْلَقْوِم  مثل  وفي  النَّاَر  -الىتع-[.  )َواتَُّقوا  ْت    الَِّتي:  أُِعدَّ

َّللاََّ ُمْخِلَو َوْعِدِه    َتْحَسَبنَّ : )َفال  -تعالى-[. وفي مثل قوله  131ِلْلَكاِفِريَن(]آل عمران:

)ال(:14/47ُسَلُه(]إبرا يم:رُ   .]  ( جازمة.  على  َتْحَسَبنَّ نا ية  مبني  مضار ,  فعل   :)

. وفي مثل قوله  ١لفعل في محل جزم بـ)ال( النا ية الفتح؛ التصاله بـ)نون( التوكيد. وا

َعَلْيِهنَّ  - تعالى- َفَأْنِفُقوا  َحْمٍل  ُأوالِت  ُكنَّ  )َوِإْن  َيَضْعنَ :  (]الطالق   َحتَّى    [. 6:َحْمَلُهنَّ

(: فعل مضار , مبني على السكون؛ التصاله بـ)نون( النسوة. والفعل  َيَضعْ (: )َيَضْعنَ )

   و)نون( النسوة: في محل رفع فاعل.  مضمرة بعد )حتى(.في محل نصب بـ)أن(  

مثل:   )ياء(ل  أو  بـ)واو(,  المنتهي  المضارع,  الفعل  مع  الحركات  بعض  تقدير 

في مثل قوله  نَّ الضمة تقدر عليهما؛ للثقلل  )يدعو(ل )يغزو(ل )يصلي(ل )يمشي(, فإ

)َواَل  - تعالى- اْدفَ   َتْسَتِوي :  يَِّئُة  السَّ َواَل  َأْحَسُن(]فصلت:اْلَحَسَنُة  ِهَي  ِبالَِّتي  [.  34ْع 

 

 (. 248أدوات اإلعراب )ص:   1
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(: مرفو ؛ لتجرده عن الناصب والجازم, أو ألنه لم يسبق بناصب, وال جازم،  َتْسَتِوي )

له(، فالفعالن:    يصلي و   , ربَّه  يدعوتقول: )زيد   وعالمة رفعه الضمة المقدرة؛ للثقل. و 

أو أل الناصب والجازم,  لتجردهما عن  لم يسبقا )يدعو(, و)يصلي(: مرفوعان؛  نهما 

 بناصب, وال جازم، وعالمة رفعهما الضمة المقدرة؛ للثقل.  

  َيْدُعوَ   َلنْ مثل: )أمَّا في حالة النصب فإن الفتحة تظهر على آخرهما؛ لخف تها,   

   سالَحه(. ُيلِقيَ  َلنْ (، و)ْصَمهُ زيد  خَ 

ــاء(, و)  ــواو(, و)اليــ ــإنَّ )الــ ــزم فــ ــة الجــ ــي حالــ ا فــ ــَّ ــذف؛ أي: األ وأمــ ــف(ل تحــ لــ

ــون إعرابهـــــ  ــه  ايكـــ ــون إعرابـــ ــة, ويكـــ ــرف العلـــ ــذف حـــ ــديري ال فيحـــ ا, ل تقـــ ــ  ياهريـــ

ال  ــ  ــم ياهريـ ــول: )لـ ْدعُ تقـ ــَ ْم  يـ ــَ َمُه(، و)لـ ــْ د  َخصـ ــْ ــقِ َزيـ اَلَحُه( ُيلـ ــِ ــم  لسـ ــَ  و)لـ ــد  إال يخـ  زيـ

  ه(: فعل مضار , مجزوم, وعالمة جزمه حذف آخره, حرف العلة.َربَّ 

ينـــال(: يجـــزم,  -يبيـــع  -)يقـــول الفعـــل الصـــحيح امخـــر المعتـــل الوســـط  . 46

ــاكنين. ــاء ســ ا للتقــ ــً ــة؛ منعــ ــرف العلــ ــذف حــ ــكون, ويحــ ــه الســ ــة جزمــ ــي  وعالمــ فــ

ــه  ــالى-مثــــل قولــ ــَ -تعــ ْذ َولــ ــِ ْم َيتَّخــ ــَ ِذي لــ ــَّ ِ الــ ُد ّلِلَّ ــْ ِل اْلَحمــ ــُ ا : )َوقــ نْ دا ــُ ْم َيكــ ــَ ِريك   َولــ ــَ ُه شــ ــَ لــ

ِك  ي اْلُملــــْ نْ فــــِ ْم َيكــــُ رْ  َولــــَ َن الــــذُّلِّ َوَكبــــِّ ي  مــــِ ُه َولــــِ [. وفــــي مثــــل 111ُه َتْكِبيراا(]اإلســــراء:لــــَ

ــه  ــالى-قولــ ْن -تعــ ــَ لْ : )َومــ ــُ َذِلَك  َيقــ ــَ نََّم كــ ــَ ــِه َجهــ َذِلَك َنْجِزيــ ــَ ِه فــ ــِ ْن ُدونــ ــِ ه  مــ ــَ ي ِإلــ ــِّ ْنُهْم ِإنــ ــِ مــ

ِزي الظَّاِلِمينَ  ــْ ــاء:َنجـــ ــالى-[. وفـــــي مثـــــل قولـــــه 29(]األنبيـــ ا -تعـــ ــَ ــِل مـــ ُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويـــ ــَ : )ســـ
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َتِطعْ  ْم َتســـــْ ِه صـــــَ  لـــــَ ْذَها -تعـــــالى-[. وفـــــي مثـــــل قولـــــه 78ْبراا(]الكهو:َعَليـــــْ اَل خـــــُ : )قـــــَ

   [.21َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها اأْلُوَلى(]طه: َوَل َتَخفْ 

له محل من اإلعر  . 47 أن يكون  إمَّا  العربية,  له  المبني في  يكون  ألَّ  اب, وإما 

(:  فيْ [, )109(]هود:َهُؤَلءِ   ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبدُ   ِفي: )َفاَل َتُك  -تعالى-في مثل قوله  محل:  

(: اسم إشارة, مبني  َهُؤَلءِ حرف جر, مبني على السكون, ال محل له من اإلعراب. ) 

   على الكسر, في محل رفع فاعل.

: )عراب, فنقول عند إعرابها,  الحروف كلها مبنية, ول محل  من اإل . 48 (:  ِمنْ مثالا

(: حرف جر, مبني على  إلى , ال محل من اإلعراب. )حرف جر, مبني على السكون 

 السكون, ال محل من اإلعراب. 

َكَما َأِمْنُتُكْم    ِإلَّ آَمُنُكْم َعَلْيِه    َهلْ : )َقاَل  - تعالى- في مثل قوله    كلُّ حرف مبنَي,  . 49

حرف  . )َهْل(:  [ 64]يوسو: ( َخْير  َحاِفظاا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ  َفاّلِلَُّ َقْبلُ   ِمنْ َأِخيِه    َعَلى

(: حرف استثناء, أو حصر,  إلَّ استفهام, مبني على السكون, ال محل له من اإلعراب. )

(: حرف جر, مبني على السكون,  َعَلىمبني على السكون, ال محل له من اإلعراب. )

اإلعر  له من  ) ال محل  من  نْ مِ اب.  له  السكون, ال محل  مبني على  جر,  (: حرف 

  اإلعراب.

( َوَلمَّا 64َأْرَحُم الرَّاِحِميَن )َوُهَو  : )- تعالى- في مثل قوله    كل الضمائر مبني ة. . 50

ْت َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا ِبَضاَعَتُهْم  ْت رُ َنا ِبَضاَعتُ  َما َنْبِغي َهِذهِ ِإَلْيِهْم َقاُلوا َيا َأَباَنا   ُردَّ   دَّ
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(]يوسو:    َكْيلَ   َوَنْزَدادُ َأَخاَنا    َوَنْحَف ُ َأْهَلَنا    َوَنِميرُ ِإَلْيَنا     [, 65،  64َبِعيٍر َذِلَك َكْيل  َيِسير 

مبتدأ. ُهَو(:  ) رفع  محل  في  الفتح,  على  مبني  منفصل,  )واو(:  َفَتُحوا(:  )  ضمير 

فاعل.  رفع  محل  في  السكون,  على  مبني  متصل,  ضمير  :  ُهْم( َمَتاعَ )  الجماعة: 

)الهاء(: ضمير متصل, ضمير الغائبين, مبني على الضم, في محل جر مضاف  

الجمع. و)الميم(: عالمة  الغائبين,  )ِإَلْيِهْم(:    عليه,  )الهاء(: ضمير متصل, ضمير 

  مبني على الكسر, في محل جر بحرف الجر )إلى(. و)الميم(: عالمة جمع الذكور.

قوله   مثل  )َوِإذَ -تعالى-وفي  ِقي :  َلهُ ا  ِإنََّماَل  َقاُلوا  اأْلَْرِض  ِفي  ُتْفِسُدوا  اَل  َنْحُن    ْم 

مِّ, في َمِحلِّ رفع مبتدأ. َنْحُن(:  [ )11ُمْصِلُحوَن(]البقرة:  ضمير منفصل, مبني على الضَّ

 , وأقسام المعارف هي:  1المعارف سبعة فقط .5١

,  (, و)أنتَ هنَّ , هي, هما, هم,  (, و)هو, نحن )أنا مثل:  الضمائُر المنفصلة,   (١

- في مثل قوله    (, والضمائر المتصلة, والضمائر المستترة, أنِت, أنتما, أنتم, أنتنَّ 

ْت    ِبَضاَعَتُهمْ   َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا( َوَلمَّا  64َأْرَحُم الرَّاِحِميَن )   َوُهوَ : )-تعالى ِإَلْيِهْم  ُردَّ

ْت   ُتَناِبَضاعَ َما َنْبِغي َهِذِه   َأَباَناَيا    َقاُلوا َوَنْزَداُد َكْيَل   َأَخاَناَوَنْحَفُ     َأْهَلَناَوَنِميُر    ِإَلْيَنا  ُردَّ

(]يوسو:   (: ضمير منفصل, مبني على الفتح,  ُهوَ [. )65، 64َبِعيٍر َذِلَك َكْيل  َيِسير 

(: )واو(: الجماعة: ضمير متصل, مبني على السكون,  َفَتُحوافي محل رفع مبتدأ. )

(: )الهاء(: ضمير متصل, ضمير الغائبين, مبني على  َمَتاَعُهمْ . )فاعلفي محل رفع  

 

 . (99/  1لك إلى ألفية ابن مالك )أوضح المسا 1
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( الجمع.  عالمة  و)الميم(:  عليه,  مضاف  جر  محل  في  )الهاء(:  ِإَلْيِهمْ الضم,   :)

ر )إلى(.  , في محل جر بحرف الج الكسر ضمير متصل, ضمير الغائبين, مبني على  

الجمع.   قوله  و)الميم(: عالمة  ِقيَل  -تعالى-وفي مثل  )َوِإَذا  ِفي   ُتْفِسُدوااَل    َلُهمْ : 

(: ضمير منفصل, مبني على  َنْحنُ )[  11ُمْصِلُحوَن(]البقرة:  َنْحنُ ِإنََّما    َقاُلوااأْلَْرِض  

مِّ, في َمِحلِّ رفع مبتدأ  .الضَّ

في مثل  (ل , تلك, أولئك (, و)ذلكلء , هذه, هذان, هاتان, هؤ )هذامثل:  اإلشارُة  ( 2

الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِه  َهَذا    ْن َثَمَرٍة ِرْزقاا َقاُلوا: )ُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنَها مِ - تعالى-قوله  

ا(]البقرة: قوله  25ُمَتَشاِبها مثل  وفي  َتْقَرَبا-تعالى-[,  )َواَل  ِمَن  َهِذِه    :  َفَتُكوَنا  َجَرَة  الشَّ

قوله  35ظَّاِلِميَن(]البقرة:ال مثل  وفي  )-تعالى-[,  َرْيبَ َذِلَك  :  اَل  ُهداى    اْلِكَتاُب  ِفيِه 

َكاَن  -تعالى-في مثل قوله  و  [. 2ِقيَن(]البقرة:ِلْلُمتَّ  َمْن  ِإالَّ  اْلَجنََّة  َيْدُخَل  َلْن  : )َوَقاُلوا 

ا َأْو َنَصاَرى   [. 111َأَماِنيُُّهْم(]البقرة:ِتْلَك ُهودا

(, و)َمْن(, و)ما(ل  , التي, اللذان, اللتان, اللواتي, الالئي )الذيمثل: الموصوُل   ( 3

ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل    الَِّذيَهَذا    ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقاا َقاُلوا  : )ُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنَها-تعالى-قوله    في مثل

ا(]البقرة:  ُمَتَشاِبها ِبِه  قوله  25َوُأُتوا  َكَمَثلِ -تعالى- [, في مثل  )َمَثُلُهْم  اْسَتْوَقَد  الَِّذي    : 

اُ  َواْلِحَجاَرُة َوُقوُدَها النَّ الَِّتي    تَُّقوا النَّارَ : )َفا-تعالى- [, وفي مثل قوله  17َناراا(]البقرة:

ِلْلَكاِفِريَن(]البقرة: ْت  ُيِضلُّ َّللاَُّ -تعالى-وفي مثل قوله    [,24أُِعدَّ )َكَذِلَك  َيَشاُء  َمْن    : 

ِفي    َما   : )َواْعَلُموا َأنَّ َّللاََّ َيْعَلمُ -تعالى-وفي مثل قوله    [. 31َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء(]المدثر: 
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  - اللتان  -اللذان  -التي-األسماء الموصولة: )الذي.  [235َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه(]البقرة:

اللتان(: فتعربان   -الالئي(: كلها من األسماء المبنية. أمَّا )اللَّذان-الالتي -الَّذين

[  17ا(]البقرة:اْسَتْوَقَد َنارا الَِّذي  : )َمَثُلُهْم َكَمَثلِ -تعالى-في مثل: قوله إعراب المثنى. 

على السكون, في محل جر صفة أو نعت لـ)َمَثِل(.    (: اسم موصول, مبني الَِّذي)

َف ُذوُهَما(]النساء:  َواللََّذانِ : )-تعالى - وفي مثل: قوله   ِمْنُكْم  (:  اللََّذانِ [, )16َيْأِتَياِنَها 

ُيْعَرُب: إعراب المثنى. وفي مثل: -قوله    مبتدأ مرفو , وعالمة رفعه األلو؛ ألنه 

ْنِس َنْجَعْلُهَما َتْحَت    اللََّذْينِ ا َربََّنا َأِرَنا  : )َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُرو -تعالى َنا ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ َأَضالَّ

اأْلَْسَفِليَن(]فصلت: ِمَن  ِلَيُكوَنا  ثاٍن,  الَِّذينَ [, )29َأْقَداِمَنا  (: اسم موصول, مفعول به 

 ه ُيْعَرُب: إعراب المثنى. منصوب, وعالمة نصبه )الياء(، ألن 

و) (4 كـ)الغالم(,  األداة  ذو  أو  بـ)أل(,  ُف  قوله  المرأة(ل  المعرَّ مثل  :  -تعالى-في 

اْلِكَتاُب    ( َذِلكَ 1: )الم )-تعالى-[, وفي مثل قوله  2(]الفاتحة:اْلَعاَلِمينَ   ّلِلَِّ َربِّ اْلَحْمُد  )

 [. 2، 1(]البقرة:ِلْلُمتَِّقينَ  اَل َرْيَب ِفيِه ُهداى 

ِمْنَها َوَطراا   َزْيد    : )َفَلمَّا َقَضى-تعالى -في مثل قوله  )زيد(, و)هند(ل  مثل:  َعَلُم  لا (5

ْجَناَكَها قوله  37]األحزاب:(َزوَّ مثل  وفي  ْيُتَها-تعالى- [,  َسمَّ )َوِإنِّي  ]آل  َمْرَيَم(  : 

ثاٍن, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة. ولم ينون؛  )َمْرَيَم(:    [, 36عمران: مفعول به 

 , أو للعلمية والتأنيث. 1ممنو  من الصرف؛ للعجمة والعلمية ألنه  

 

 ( 2164/ 1ملتقى أهل اللغة )و (. 44/  2اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
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َبِني  : )َيا  - تعالى- في مثل قوله  ل  (غالمي )و   , ابني)مثل:  المضاف لواحد منها   (6

َعَلْيُكْم(]البقرة:ِنْعَمِتَي    اْذُكُرواِإْسَراِئيَل   َأْنَعْمُت  قوله  40الَِّتي  مثل  وفي  :  - تعالى-[, 

ُدوا َفِإنَّ   وفي مثل قوله   [,197(]البقرة:ُأوِلي اأْلَْلَباِب   َيا  التَّْقَوى َواتَُّقونِ   الزَّادِ َخْيَر  )َوَتَزوَّ

)َوَجَعْلَنا- تعالى- َوُأمَُّه    :  َمْرَيَم  َرْبَوةٍ اْبَن  ِإَلى  َوآَوْيَناُهَما  َقَراٍر   آَيةا  َذاِت 

   [.50َوَمِعيٍن(]المؤمنون:

. )الخفض(,  ٢لسم,  . )اإلسناد(ل وهي أقوى ما يعرف به ا١عالمات السم:   .5٢

في مثل  . )اإلسناد(ل  ١. 1. )النداء( 5)األلف(, و)الالم(, . دخول 4. )التنوين(, ٣

(: اسم  الَِّذينَ [, )121آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتاَلَوِتِه(]البقرة: الَِّذينَ : )-تعالى-قوله 

ْوماا  : )َواتَُّقوا يَ -تعالى-في مثل قوله  (,  ن والتنوي  )الخفض.  2ُأْسِنَد إليه إْتَياُن اْلِكَتاَب.  

:  - تعالى-في مثل قوله  . )التنوين(,  ٣[,  123َشْيئاا(]البقرة:  َنْفسٍ اَل َتْجِزي َنْفس  َعْن  

َتْجِزي    َيْوًما )َواتَُّقوا   )األلف(,  4[,  123(]البقرة:َشْيًئا  َنْفسٍ َعْن    َنْفس  اَل  دخول   .

قوله  و)الالم(,   مثل  )ا-تعالى-في  آَتْيَناُهُم  :  َحقَّ  َيْتلُ   اْلِكَتابَ لَِّذيَن  وَنُه 

  اْبَلِعي َماَءِك َوَياَأْرُض    : )َيا- تعالى-في مثل قوله  . )النداء(,  5[,  121ِتاَلَوِتِه(]البقرة:

  [. 44َأْقِلِعي(]هود:َسَماُء 

 فال نقول: )طالب  العلِم(. ل يجتمع التنوين واإلضافة في عالمات السم؛  . 53

 

محمد حسن عبد الغفار   -شرح ايجرومية و  (.، بترقيم الشاملة آليا38شرح ايجرومية لحسن حفظي )ص:  1
 . ، بترقيم الشاملة آليا(2/ 2) الشرح المختصر على نظم ايجروميةو ، بترقيم الشاملة آليا(.  3/ 2)
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 فال نقول: )الطالُب العلِم(.واإلضافة؛  عريف بـ)أل(,ل يجتمع الت .54

(. ل يجتمع التنوين والتعريف بـ)أل(؛ .55    فال نقول: )الطالب 

في مثل  بـ)السين(ل و)سوف(ل وبـ)قد(ل و)تاء(: التأنيث.    .١عالمات الفعل:   .56

اِر ]الرعد:  َوَسَيْعَلمُ : )-تعالى-قوله   - تعالى-مثل قوله  [, وفي  42اْلُكفَّاُر ِلَمْن ُعْقَبى الدَّ

ُثمَّ َكالَّ َسْوَف    )َكالَّ   : -[, وفي مثل قوله  4  -  3َتْعَلُموَن ]التكاثر:َسْوَف    َتْعَلُموَن* 

:  -تعالى-[. وفي مثل قوله  44ما َوَعَدنا َربُّنا َحقًّا(]األعراف:  َقْد َوَجْدنا: )َأْن  -عالىت 

   [.9/25ِبِريَن(]التوبة:ْيُتْم ُمدْ ُثمَّ َولَّ َرُحَبْت   َعَلْيُكُم اأْلَْرُض ِبماضاَقْت وَ )

ِهَي: ُكلُّ َلْفٍ  َدلَّ َعَلى َمْعناى ِفي َغْيِرِه؛ َفُحُروُف الَمَعاِني, وقد  حروف المعاني:   . 57

َكِلَمات   تسمى بحروف الصفات, أو حروف اإلضافة, أو حروف الربط, وَهِذِه الحروف:  

َنْفِسَها. فهي الحروف التي ترُبط  َدلَّْت َعَلى َمْعناى ِفي َغْيِرَها، َواَل َتْسَتقِ  لُّ ِبَمْعناى ِفي 

األفعال, واألسماء باألسماء, منها: حروف النصب, وحروف الجزم, وحروف  األسماَء ب 

رباعية،  وهي: على خمسة أقسام: )أحادية، وثنائية، وثالثية، و   2الجر, وحروف العطو 

واعد اللغة العربية )ص:  أمثلتها من القرآن الكريم في كتاب الموجز في ق  وخماسية(. 

388 :) 

 

محمد حسن عبد الغفار   -شرح ايجرومية و  (.، بترقيم الشاملة آليا38شرح ايجرومية لحسن حفظي )ص:  1
 ، بترقيم الشاملة آليا( 2/ 2الشرح المختصر على نظم ايجرومية )و ، بترقيم الشاملة آليا(.  3/ 2)
 (. 207/ 9) 3  -أرشيف ملتقى أهل الحديث و   ,(388الموجز في قواعد اللغة العربية )ص:  2
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وهي: )الهمزة, واأللو, والباء, والتاء, والسين,    َثاَلَثَة َعَشَر حرًفا,(:  األحاديةُ ) (١

 والفاء, والكاف, والالم, والميم, والنون, والهاء, والواو, والياء(. 

, وهي: )آ, إذ, أل, أم, أن, إن, أو, أي, إي,  وعشرون حرًفاالثنائيُة(: ستة  ) (٢

 , وا, يا, النون الثقيلة(. في, قد, كي, ال, لم, لن, لو, ما, ُمذ, ِمْن, ها, هل  بل, عن, 

آي, أَجْل, إذا, إذْن, أال, إلى, أما, )الثالثيُة(: خمسة  وعشرون حرًفا, وهي: ) (٣

, أّن, أيا, بلى, ثم, َجَلْل, َجْيِر, خ  , على, الَت, ليت, منذ,  إنَّ , سوف, عدا, َعلَّ ال, ُربَّ

 . (َنَعْم, َ َيا

باِعيَُّة(: َخْمَسَة َعَشَر حرًفا, وهي:   (4 )إذما, أاّل, إاّل, أّما, إّما, حاشا, حتى,  )الرُّ

 كأن, كال, لكْن, لعّل, لّما, لوال, لوما, هالَّ(. 

   .لالستدراكوهي: (, )لكنَّ   لم يأت منها إال)الُخَماِسيَُّة(: .  (5

قوله    مثل  )-تعالى-في  َماِء    ِمنَ َكَصيٍِّب  َأْو  :   َرْعد  وَ   ُظُلَمات    يهِ فِ السَّ

(]البقرة:وَ  َأْم    َأَأْنَذْرَتُهمْ َعَلْيِهْم    الَِّذيَن َكَفُروا َسَواء  ِإنَّ  : )- تعالى-وفي مثل قوله    [,19َبْرق 

  ُنْؤِمنَ َلْن    ُموَسى َيا    : )َوِإْذ ُقْلُتمْ -تعالى- قوله  وفي مثل    [, 6ُيْؤِمُنوَن(]البقرة:َل    ُتْنِذْرُهمْ َلْم  

اِعَقُة  َأَخَذْتُكمُ فَ َنَرى َّللاََّ َجْهَرةا  َلَك َحتَّى   [. وغيرها كثير. 55َأْنُتْم َتْنُظُروَن(]البقرة:وَ الصَّ

أمَّا )حروف المباني(: فهي التي تبنى, وتركب منها الكلمات, وهي: )حروف  . 58

   الهجاء(.
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المتمم   . 59 والخبر هو  )مبتدأ + خبر(ل  تتكون من  التي  السمية: هي  الجملة 

نسأل عن خبره بما يلي: هذا )المبتدأ(. فما خبره؟    مبتدأفإذا وجدنا  ل  لمعنى الجملة 

(. ما خبره؟ الجواب:  محمد  : )-تعالى-, في مثل: قوله  الخبر  : : هيإجابة السؤال 

ِ(]ا  ُمَحمَّد  َرُسولُ (. ) َرُسولُ )    (. مبتدأ + خبر[ = )29لفتح:َّللاَّ

ها: التوكيدل وتدخل على  )لم(: البتداء: تتصل بالمبتدأ. )لم( مفتوحة, معنا . 60

َوأَلََمة   : )-تعالى-في مثل قوله  ل ول عمل لها إعرابي ال  المبتدأ؛ لتوكيد معنى الجملة

َوَلَعْبد   : )-تعالى -في مثل قوله  [. و 221ُمْؤِمَنة  َخْير  ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم(]البقرة:

أَْعَجبَ  َوَلْو  ُمْشِرٍك  ِمْن  َخْير   أَلَْنُتْم  : )-تعالى-[, وفي مثل قوله  221ُكْم(]البقرة:ُمْؤِمن  

 [. 13]الحشر:( َرْ َبةا ِفي ُصُدوِرِهْم ِمَن َّللاَِّ َأَشدُّ 

, تزحلقت ِمِن اْسِم ِإنَّ إلى خبرها.  نفسها   )الالم( المزحلقة: هي )لم( البتداء  . 61

جاءت )الالم(    إذا  إال  مزحلقةا   :(أو تزحلقت إلى أحد معمولي )إّن(، لذا ال يقال: )الالمُ 

، في مثل  1متصلة بأحد معمولي )إّن(, )اسمها أو خبرها(, وغالباا ما نجدها في الخبر 

:  -تعالى-[. وفي مثل قوله  15(]المؤمنون:َلَميِ ُتونَ : )ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد ذِلَك  -تعالى-قوله  

[. وفي مثل قوله  49َخْلقاا َجِديداا(]االسراء: َلَمْبُعوُثونَ )َوقاُلوا َأِإذا ُكنَّا ِعظاماا َوُرفاتاا َأِإنَّا 

- تعالى-[. وفي مثل قوله  10]النازعات:(ِفي اْلحاِفَرةِ   َلَمْرُدوُدونَ : )َيُقوُلوَن َأِإنَّا  - تعالى-

   [. 4ُخُلٍق َعِظيٍم(]القلم:  َلَعلى )َوِإنَّكَ  :

 

 . (186أدوات اإلعراب )ص:   1
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في مثل    دأ, ا( ُيْعَرُب: مبتدأ مرفوًعا, أو في محل رفع مبتمَ السم الواقع بعد )إنَّ  . 62

)-تعالى-قوله   َنْحنُ :  قوله  11ُمْصِلُحوَن(]البقرة:  ِإنََّما  مثل  وفي  )-تعالى-[,  ِإنََّما  : 

َبا(]البقرة:  اْلَبْيعُ  الرِّ قوله  275ِمْثُل  مثل  وفي  )-تعالى-[,  اْلُمْؤِمُنوَن  :  ِإنََّما 

 [.  10ِإْخَوة (]الحجرات:

)ِإنََّما   .6٣ الواقع بعد:  يُ   –َلِكنََّما    – َلَعلََّما    –َما  َأنَّ   – َكَأنََّما    –السم  ْعَرُب:  َلْيَتَما( 

ويجوز في [.  10ِإْخَوة (]الحجرات:َن  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنو: )-تعالى-في مثل قوله  )مبتدًأ(,  

   : اسمًا لــ)َلْيَت(.السم الواقع بعد )َلْيَتَما( أن ُيْعَربَ 

:  -تعالى-مثل: قوله    فيا(,  )المعرفة + نكرة مرفوعة(: ُتْعَرَباِن: )مبتدًأ وخبرً  . 64

ُأمَّة   ) َما  ِتْلَك  َوَلُكْم  َكَسَبْت  َما  َلَها  َخَلْت  ُأمَّة  [, )134َكَسْبُتْم(]البقرة:َقْد  )مبتدأ  (:  ِتْلَك 

(]البقرة: ِهَي َمَواِقيتُ : )ُقْل  - تعالى-مثل: قوله    وفيوخبر(,    [, وفي 189ِللنَّاِ  َواْلَحجِّ

(]البقرة:  َأْشُهر  اْلَحجُّ  : )-تعالى-مثل: قوله   (,  الشمُس ساِطَعة  [, ومثل: )197َمْعُلوَمات 

 (.  جميل    الجوُّ (, و)القمُر منير  و)

ــر, . 65 ــدأ + خبـ ــرة   مبتـ ــم مباشـ ــمير + اسـ ــل: ) ضـ ــيطةمثـ ــي نشـ ــم (, و)هـ هـ

   (.مجتهدون 

استئنافية, . 66 جملة  في  اإلشارة,  اسم   + بـ)أل(  اإلشارة:    المعرف  اسم  ُيْعَرُب: 

قوله  مبتدأ,   مثل:  َتقُ -الىتع-في  )َواَل  َأْلِسَنُتُكُم  :  َتِصُو  ِلَما  َهَذاوُلوا    اْلَكِذَب 

(]النحل:  [ 116َحاَلل 
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)خبًرا(.   .67 ُيْعَرُب:  اإلشارة  بعد  المرفوع  قوله  النكرة  )َقالَ -تعالى-مثل:  َهَذا   : 

 )هذا رجل (.   [. ومثل:98ِمْن َربِّي(]الكهو:   َرْحَمة  

يلل صارل ليسل ما زالل    تلل أضحىل أمسىل با )كاَن(: وأخواتها: )أصبح .68

تدخل على الجملة السمية, فترفع    رافعة  ناصبة , ما برحل ما انفكل ما فتئل ما دام(,  

الخبر.   وتنصب  قوله  المبتدأ,  مثل  )وَ -تعالى-في  َعِليًما :   ُ َّللاَّ   َكاَن 

وا  َغِليَ  اْلَقْلبِ ُكْنَت َفظ ا    : )َوَلوْ -تعالى-[. وفي مثل قوله  17َحِكيماا(]النساء:  اَلْنَفضُّ

َحْوِلَك(]آل عمران:مِ  قوله  159ْن  َكَفُروا  -تعالى-[. وفي مثل  الَِّذيَن  )َوَيُقوُل  َلْسَت  : 

َفَمْن    َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا: )ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن  -تعالى-[. وفي مثل قوله  43(]الرعد:ُمْرَساًل 

َر َأَحُدُهْم ِباأْلُْنَثى  : )َوإِ -تعالى- ه  [ وفي مثل قول30: َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعيٍن(]الملك َيلَّ  َذا ُبشِّ

ا ِبَأْعَلَم  : )َأوَ -تعالى-[ وفي مثل قوله  58َوُهَو َكِظيم (]النحل:  َوْجُهُه ُمْسَود   ُ َلْيَس َّللاَّ

اْلَعاَلِميَن(]العنكبوت: ُصُدوِر  ِفي  ومجرور  )ِبَأْعَلَم(:    [. 10ِبَما  بخبرجار    متعلقان 

 )كائًنا(.   :تقديره)ليس(؛  

ــل  . 69 ــي محــ ًا, فــ ــ  ــميرًا مبنيــ َرُب: ضــ ــْ ــا ُيعــ ـــ)كان(, وأخواتهــ ــل بــ ــمير المتصــ الضــ

ــا,  ــدى أخواتهــ ــان( أو إحــ ــم )كــ ــع اســ ــه رفــ ــل: قولــ ــي مثــ ــالى-فــ ْن  -تعــ ــِ وا)َوَلكــ ــُ  ُكونــ

ا  ــَ اَب َوِبمـــ ــَ وَن اْلِكتـــ ــُ ُتْم ُتَعلِّمـــ ــْ ا ُكنـــ ــَ اِنيِّيَن ِبمـــ ــَّ ُتمْ َربـــ ــْ وَن( ُكنـــ ــُ ــران:َتْدُرســـ ــي 79]آل عمـــ [. وفـــ

َأَلَها قــــــــــَ  -تعــــــــــالى-ه مثــــــــــل: قولــــــــــ  ْد ســــــــــَ مَّ )قــــــــــَ ْبِلُكْم ثــــــــــُ ْن قــــــــــَ َبُحواْوم  مــــــــــِ ا  َأصـــــــــْ ِبهــــــــــَ
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ْم  -تعـــــــالى-[. وفـــــــي مثــــــــل: قولـــــــه 102َكاِفِريَن(]المائـــــــدة: َبْحُتمْ )َأْرَداكــــــــُ ــْ َن  َفَأصـــــ مــــــــِ

 [.23اْلَخاِسِريَن(]فصلت:

أخوات . 70 أو إحدى  )كان(  بعد  مباشرة  الواقع  المنصوب  ُيْعَرُب: )خبرًا(  السم  ها 

َأْو َعَلى    َكاَن َمِريًضا: )َوَمْن  -تعالى- مثل قوله    (. للفعل الناسخ, وليس )حالً منصوباً 

ة  ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر(]البقرة: َتْذُروُه    َفَأْصَبَح َهِشيًما : )-تعالى-[, ومثل قوله  185َسَفٍر َفِعدَّ

َياُح(]الكهو:   )زيد   45الرِّ مثل:  وفي  نش [,  )  يطاً كان  مذاكرته(.  خبر    (:نشيطاً في 

   في مذاكرته(.  أصبح نشيطاً (, منصوب. أو )زيد  كان)

المحذوفة . 71 لـ)كان(  )خبًرا(  ُيْعَرُب:  )لو(  بعد  المنصوب  واسمها   السم    , ١هي 

,    ِإْن َخْيًرا ومثل: )المرُء َمْجِزي  بعمله   (؛ أي: )ِإْن    َوِإْن َشر اَفَخْير    َكاَن َعَمُلُه َخْيًرا َفَشر 

 (. وفي مثل قول الشاعر:َوَلْو َساَعةً َذاِكْر َفَجَزاُ ُه َخْير(. و)

ْهَر ُذو َبْغٍي  ْهُل َوالَجَبلُ  َوَلْو َمِلًكااَل َيْأَمُن الدَّ  ... ُجُنوُدُه َضاَق َعْنَها السَّ

 .٢( كان الَباِغي َمِلًكاأي: )ولو 

)كاَن(, تعمل عمل )كان(؛ فترفع اسمها, ول يكون خبرها إل جملة    لواحق .7٢

مضارع في محل نصب, ويختلف حكم اقتران هذا المضارع بـ)أن( من  فعلية, فعلها  

: )قاَل  -تعالى-في مثل قوله    ,3)كاد، كرب، أوشك(   مثل: أفعال المقاربة:  فعل مخر؛

 

 (.96(, وأدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص: 347/ 2إعراب القرآن وبيانه ) 1
 (502/ 1هـ( )749توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, المرادي)ت 2
 . (129/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 3
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اْسَتْضَعُفوِني   اْلَقْوَم  ِإنَّ  ُأمَّ  َيْقُتُلوَنِنياْبَن  قوله  150(]األعراف:َوكاُدوا  مثل  وفي   .] -

ماو : )-عالىت  َيَتَفطَّرْ َتكاُد السَّ اأْلَْرُض(]مريم:  نَ اُت  َوَتْنَشقُّ  ا[. و 90ِمْنُه    لرجاء:أفعال 

َيُكفَّ  : )- تعالى- في مثل قوله    )عسى، حرى، اخلولق(,  َأْن   ُ الَِّذيَن  َعَسى َّللاَّ َبْأَ  

)شر , أنشأ, أخذ, طفق, جعل, علق, قام, أقبل,    . وأفعال الشروع: [ 84َكَفُروا)]النساء:

:) ق  َهبَّ مثل  )وَ -ىتعال-وله  وفي  َيْخِصَفانِ :  َوَرِق    َطِفَقا  ِمْن  َعَلْيِهَما 

 [ 22ِة(]األعراف:اْلَجنَّ 

أوشك(  .7٣ كربل  )كادل  المقاربة:  رافعة   1أفعال  وأخواتها,  )كاَن(,  لواحق  من   ,

هذه   وخبر  الخبر,  وتنصب  المبتدأ,  فترفع  السمية,  الجملة  على  تدخل  ناصبة , 

فع  -دائًما  -األفعالل   فعلية,  اقترانه  جملة  حيث  من  المضارع  وهذا  لها مضارعل 

  معل ويأتي مقترًنا بكثرة  2و)َكَرَب(   , )كاد(   معمجرًدا كثيًرا  بـ)أن(, وتجرده منهال يأتي  

قوله    )َأْوَشَك(,  مثل  )-تعالى-في  َيَتَفطَّْرنَ :  ماواُت  السَّ َوَتْنَشقُّ    َتكاُد  ِمْنُه 

َأْوَشَكِت السماُء  وفي مثل: )  .٣اُح َيْنُضُج( َكَرَب التُّفَّ مثل: )في  [. و 90اأْلَْرُض(]مريم:

 تمطَر(. َأْن 

الرجاء: )عسىل حرىل اخلولق(, من لواحق )كاَن(, وأخواتها, رافعة   .74 أفعال 

هذه   وخبر  الخبر.  وتنصب  المبتدأ,  فترفع  السمية,  الجملة  على  تدخل  ناصبة , 

 

 . (129/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 1
   (.267مختار الصحاح )ص: . ْتِح )الرَّاِء(و)َكَرَب( ِبفَ  2
 . (162أدوات اإلعراب )ص:   3
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من    -دائًما  -األفعالل   المضارع  وهذا  فعلها مضارعل  فعلية,  اقترانه  جملة  حيث 

)عسى(, وواجًبا في )حرى(, و)اخلولق(ل    معا  بـ)أن(, وتجرده منهال يأتي مقترًنا كثيرً 

ُ َأْن َيُكفَّ  : )- تعالى- في مثل قوله   . [84َبْأَ  الَِّذيَن َكَفُروا(]النساء:َعَسى َّللاَّ

(, من   .75 أفعال الشروع: )شرع, أنشأ, أخذ, طفق, جعل, علق, قام, أقبل, َهبَّ

مية, فترفع المبتدأ,  اَن(, وأخواتها, رافعة  ناصبة  تدخل على الجملة السلواحق )ك

األفعالل   هذه  الخبر. وخبر  وهذا    - دائًما  -وتنصب  فعلها مضارعل  فعلية,  جملة 

المضارع من حيث اقترانه بـ)أن(, وتجرده منهال يأتي مجرًدا وجوًبا في أفعال الشروع,  

 [. 22َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة(]األعراف: ِصَفانِ َطِفَقا َيخْ : )وَ - تعالى- في مثل قوله 

(, تكون   . 76 أفعال الشروع: )شرع, أنشأ, أخذ, طفق, جعل, علق, قام, أقبل, هبَّ

إذا لم يكن  إذا لم تكن بمعنى: )بدأ(. و تامة, فترفع الفاعل, وتنصب المفعول به.  

رافعًة ناصبًة؛    تكونُ ل  , و خبرها جملة فعلية؛ فال تكون من لواحق )كان(, وأخواتها

)أخَذ الطالُب الكتاَب(, و)أنشَأ المهندُس    مثل:ألنها لم تدخل على الجملة السمية.  

   عماَرَتْيِن(.

َلْيَتل َلَعلَّ(, و)ل(: النافية للجنس:    .77 ل  ل َلِكنَّ ل َكَأنَّ ل َأنَّ (: وأخواتها, )ِإنَّ )إن 

في مثل  .  ١وترفع الخبر  المبتدأ,ناصبة  رافعة , تدخل على الجملة السمية, فتنصب  

َ  : )-تعالى-قوله   :  - تعالى-في مثل قوله  و   [.20(]البقرة:َقِدير    َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ ِإنَّ َّللاَّ

 

 (. 82أدوات اإلعراب )ص: و  , (74/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 1
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َ َيْبُسطُ ) ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر(]القصص:  َوْيَكَأنَّ َّللاَّ في مثل قوله  و [.  82الرِّ

: )َيا  -تعالى-في مثل قوله  و [.  243(]البقرة:َل َيْشُكُرونَ النَّاِ     َوَلِكنَّ َأْكَثرَ : )- تعالى-

ُكْنُت   َعِظيماا(]النساء:َلْيَتِني  َفْوزاا  َفَأُفوَز  قوله  73َمَعُهْم  مثل  وفي  ) -ىتعال - [.  َلَعلَّ  : 

اَعَة َتُكونُ  ِإلَّ    َأنَُّه َل ِإَلهَ : )َفاْعَلْم  -تعالى-[. وفي مثل قوله  63َقِريباا(]األحزاب:  السَّ

  ُ َواْلُمْؤِمَناِت(]محمد: َّللاَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن  ِلَذْنِبَك  إلَه معبود  بحقٍّ إال  19َواْسَتْغِفْر  [؛ أي: )ال 

 هللُا(. 

( أو إحـــــدى أخواتهـــــا ) . 78 , ليـــــَت, لعـــــلَّ(ل إذا اتصـــــل )ِإنَّ , لكـــــنَّ , كـــــأنَّ , أنَّ إنَّ

ه, أنَّ  بهـــــا ضـــــمير فـــــإعراب الضـــــمير: اســـــمها فـــــي محـــــل نصـــــب. هـــــا, مثـــــل: )إنـــــَّ

ــأنَّهم, ل ــه كـــ ــل قولـــ ــي مثـــ ــا(. فـــ ــا, لعلَّنـــ َك, ليَتكمـــ ــَّ ــالى-كنـــ ونَ -تعـــ ــُ ُه  : )َفَيْعَلمـــ ــَّ قُّ َأنـــ ــَ اْلحـــ

ْن َربِِّهمْ  ــِ ــالى-[, وفـــــــي مثـــــــل قولـــــــه 26]البقـــــــرة:(مـــــ ُة -تعـــــ ــَ ا: )الزَُّجاجـــــ ب   َكَأنَّهـــــــَ ــَ َكْوكـــــ

(]النــــور: اُه ِبهــــَ -تعــــالى-[ وفــــي مثــــل قولــــه 35ُدرِّي  ْئَنا َلَرَفْعنــــَ ــِ ْو شــ هُ ا : )َولــــَ َد  َوَلِكنــــَّ َأْخلــــَ

ى اأْلَْرِض(]األعـــــــراف: ــَ ــه 176ِإلـــــ ــي مثـــــــل قولـــــ ــالى-[ وفـــــ ا -تعـــــ ــَ ي: )يـــــ ُت  َلْيَتنـــــــِ ــْ ُكنـــــ

َأفُ  ْم فــــــَ ْوزاا َعِظيماا(]النســــــاء:َمَعهــــــُ ا -تعــــــالى-[ وفــــــي مثــــــل قولــــــه 73وَز فــــــَ مَّ َعَفْونــــــَ : )ثــــــُ

َك  ِد َذلــــــِ ْن َبعــــــْ ْنُكْم مــــــِ مْ عــــــَ ُكُروَن(]البقرة: َلَعلَّكـــــُ  -تعــــــالى-: قولــــــه وفــــــي مثــــــل [.52َتشــــــْ

اَل  ــَ ي)قـــ ــِ  وَن(]البقرة: ِإنـــ ــُ ا اَل َتْعَلمـــ ُم مـــــَ ــَ ــه 30أَْعلـــ ــي مثـــــل: قولـــ ــالى-[. وفـــ كَ ) -تعـــ ــَّ  ِإنـــ

َت الْ  ــْ ــرة:َأنـــــ يُم اْلَحِكيُم(]البقـــــ ــِ ــه 32َعلـــــ ــل: قولـــــ ــي مثـــــ ــالى-[. وفـــــ مْ )َأاَل  -تعـــــ ــُ ُم  ِإنَّهـــــ ــُ هـــــ

 [.  12اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَن(]البقرة:
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من . 79 ا  )َوَلِكْن(:   ) )إن  بالسكون.  أخوات  مخففة  ألنها  عملها؛  بطل  لناسخة, 

بـ)الواو( دائمًا للتفريق بينه,  وُيْعَرُب: ما بعدها حسب موقعه في الجملة. ويسبق  

العاطفة. )َلِكْن(  بكر)   وبين  أبو  عنه-الصديق    ...َوَلِكْن  على    -رضي هللا  قضى 

 . 1استدراك, ال عمل له )الواو( عاطفة, أو حالّية. )َلِكْن(: حرف 0المرتدين(

 :  ٢مواضع تقديم الخبر وجوًبا . 80

ــتفهام,  ( 1 ــماء الســـ ــل: أســـ ــالم, مثـــ ــدارة الكـــ ــا صـــ ــي لهـــ ــماء التـــ نحـــــو: األســـ

ــدها:  ــع بعـــــ ــم الواقـــــ ماا(. واالســـــ دَّ ــَ ــراا ُمقـــــ َرُب: )خبـــــ ــْ ــف(, ُتعـــــ ــى(, و)كيـــــ ــن(, و)متـــــ )أيـــــ

(, مثـــــــل: ) ــرُ )مبتـــــــدأ  مـــــــؤخر  ــى نصــــ قُّ هللِا(؟ و) متــــ ــَ ــَن الحــــ ــف (؟ ومثـــــــل: )أيــــ كيــــ

 ؟(.الخالُص 

فيتـــــأخر المبتـــــدأ,  وجـــــب تقـــــديم الخبـــــر إذا كـــــان المبتـــــدأ مقصـــــوًرا عليـــــه,  ( 2

 (.  ما الخطيُب إل عليَ (. و)إنََّما الشاِعُر البحتريُّ )ويتقدم الخبر. مثل:  

ــر   ( 3 ــرة غيـ ــدأ نكـ ــروًرال والمبتـ ــار ا ومجـ ا, أو جـ ــً ــان يرفـ ــر إذا كـ ــديم الخبـ ــب تقـ وجـ

   (.َلَديَّ ِكَتاب  . مثل: )مخصصة بوصف أو إضافة

 

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن, محمد تفسير  و (,  52/  1حمود صافي )مالجدول في إعراب القرآن,    1
 (. 204/  1الهرري, الشافعي )األمين, 

 . (212-111/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 2
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وجـــــب تقـــــديم الخبـــــر, إذا كـــــان الخبـــــر جـــــار ا, ومجـــــروًرا. والمبتـــــدأ يشـــــتمل  (4

ــيلة ثوابهـــــا(.  ــي الفضـــ ــر. مثـــــل: )فـــ ــض الخبـــ ــود علـــــى بعـــ ــمير يعـــ ــى ضـــ علـــ

 و)للعامِل جزاُء عمِلِه(. و)على الحصاِن َسْرُجُه(.  

81 .   ) شبه الجملة: )الجار والمجرور(, أو )الظرف( في بداية الكالم, أو بعد: )ِإنَّ

, ليَت, لعلَّ(ل أو بعد: )كان( أو إحدى أخواتها واأو إحدى أخ , لكنَّ , كأنَّ , أنَّ تها )إنَّ

مافتيء,   مابرح,  مازال,  مادام,  ليس,  باَت,  يلَّ,  أمسى,  أضحى,  أصبح,  )كان, 

ًما, أو ُتْعَرُب  - غالًبا-ماانفك(ل ُتْعَرُب   ( ُمَقدَّ ًما,  -غالًبا-: َخَبَر )إنَّ : َخَبَر )كان( ُمَقدَّ

ُتْعرَ  أو  - غالًبا-  بُ أو   ,) )كائن  تقديره:  ِم؛  الُمَقدَّ  ) )ِإنَّ ِبَخَبِر  ُمَتَعلِ ًقا  ُجْمَلٍة:  ِشْبَه   :

ُتْعَرُب    )ُمْسَتِقَر(. تقديره:  -غالًبا- أو  ِم؛  الُمَقدَّ )كان(  ِبَخَبِر  ُمَتَعلِ ًقا  ُجْمَلٍة:  ِشْبَه   :

ياقِ  في    َوِمْن ُحْسِن الُوُقوِف عليه. ,  )كائًنا(, أو )ُمْسَتِقر ا(. واسمهما ُيْفَهُم ِمَن الس 

َماَواتِ ِإنَّ ِفي َخْلِق  : )-تعالى-مثل قوله   َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك   السَّ

َماِء ِمْن َماٍء َفَأْحيَ  ِبِه اأْلَْرَض    ا الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع النَّاَ  َوَما َأْنَزَل َّللاَُّ ِمَن السَّ

َماِء  السَّ َبْيَن  ِر  اْلُمَسخَّ َحاِب  َوالسَّ َياِح  الرِّ َوَتْصِريِف  َدابٍَّة  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  َوَبثَّ  َمْوِتَها  َبْعَد 

َيْعِقُلوَن(]البقرة:  َمَياتٍ َواأْلَْرِض   قوله  164ِلَقْوٍم  )َلَقْد  -تعالى-[. وفي مثل  ِفي  :  َكاَن 

اِئِليَن(]يوسو: ت  ا آيَ َوِإْخَوِتِه  ُيوُسفَ   [.  7ِللسَّ

( أو إحدى أخواتها   . 82 شبه الجملة: )الجار والمجرور(, أو )الظرف( بعد: )ِإنَّ

, ليَت, لعلَّ(ل أو بعد: )كان( أو إحدى أخواتها )كان, أصبح,   , لكنَّ , كأنَّ , أنَّ )إنَّ



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

53 
 

ُبُه  اأضحى, أمسى, يلَّ, باَت, ليس, مادام, مازال, مابرح, مافتيء, ماانفك(ل ِإْعرَ 

  ) ياِق.  - أحياًنا-َخَبَر )إنَّ , ويكون اسمها: ضميًرا مستتًرا؛ تقديره:..., ُيْفَهُم ِمَن الس 

: َخَبَر )كان(. ويكون اسمها: ضميًرا مستتًرا؛ تقديره:...,  -أحياًنا -أو َيكوُن إْعَراُبُه  

ياِق. أو يكوُن ِإْعَراُبُه   (؛ تقديره:  مُ ِشْبَه ُجْمَلٍة:    -أحياًنا-ُيْفَهُم ِمَن الس  َتَعلِ ًقا ِبَخَبِر )ِإنَّ

(, أو )ُمْسَتِقَر(. ياِق. أو    )كائن  ِمَن الس  ُيْفَهُم  واسمها: ضمير مستتر؛ تقديره:..., 

ِشْبَه ُجْمَلٍة: ُمَتَعلِ ًقا ِبَخَبِر )كان(؛ تقديره: )كائًنا(, أو )ُمْسَتِقر ا(.    -أحياًنا-ِإْعَراُبُه يكوُن  

ياِق.م   ويكوُن اسمها: ضميًرا - تعالى-في مثل قوله    ستتًرا؛ تقديره:..., ُيْفَهُم ِمَن الس 

- [. وفي مثل قوله  6،  5(]الشرح:ُيْسًرا   ِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ (  5)  ُيْسًرا   َفِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ : )

اْبَنُه  -عالىت  ُنوح   )َوَناَدى  َمْعِزلٍ :  ِفي  َمَعَنا    َوَكاَن  اْرَكْب  ُبَنيَّ  مَ َيا  َتُكْن    عَ َوَل 

(: شبُه ُجملٍة: َخَبُر )كان(, أو ِشْبَه  ِفي َمْعِزلٍ (: )َوَكاَن ِفي َمْعِزلٍ [. )42(]هود:اْلَكاِفِرينَ 

ُجْمَلٍة: الجار, والمجرور: ُمَتَعلِّق  ِبَخَبِر )كان(؛ تقديره: )كائناا(, أو )ُمْسَتِقرًّا(. واسمها:  

تقديره: )هو(. ) اْلَكافِ ضمير مستتر؛  َمَع  َتُكْن  الظرف: )ينَ رِ َوَل  الُجملة:  َمَع  (: شبُه 

(, أو ِشْبُه الُجْمَلِة: الظرف: ُمَتَعلِّق  ِبَخَبِر )كان(؛ تقديره: )كائناا(,  َتُكنْ (: َخَبُر ) اْلَكاِفِرينَ 

 أو )ُمْسَتِقرًّا(. واسمها: ضمير مستتر؛ تقديره: )هو(.  

(, فتنصب )المبتدأ(, وي  )ل( النافيةُ  .8٣ سمى )اسمها(ل  للجنس: تعمل عمل )ِإنَّ

ا( إذا كان )مضاًفا(ل أو )شبيًها  هَ مُ سْ )اِ   بُ َص نْ . يُ ١وترفع )الخبر(, ويسمى )خبرها( 

 

 . (146/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 1
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؛  ل ويبنى اسم )ل( النافية للجنس على ما ينصب به إذا كان )مفرًدا(١بالمضاف( 

 شبيًها بالمضاف(. والمقصود بالمفرد هنا: )ما ليس مضاًفا, ول 

( نحو، قوله طالَب مثال: اسم )ل( المفرد: )ل  (١ ل عاِصَم  تعالى: )قالَ -كسول 

ِ ِإالَّ َمْن َرِحَم(]هود:  [.  43اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر َّللاَّ

(. مثال: اسم )ل( المضاف: )ل طالَب علٍم  (٢ َل َكِريَماِت الَخْلِق  ومثل: ) كسول 

.) شجرَة   لزوٍر(: مضاف. و) شاِهدَ (, )محبوب  زوٍر  ل شاِهدَ وفي مثل: )  مكروهات 

في   ل راعَي غنمٍ (. و)موجودة  ُرمَّاٍن(: مضاف؛ أي: )شجرَة في البستان(, )  ُرمَّانٍ 

(. راعَي الحقل(, )   غنٍم(: مضاف؛ أي: )موجود 

 

اف إليه(, والمضاف: هو  المقصود بـ)المضاف(: هو ما كمل معناه بواسطة اسم آخر مجرور بعده, وهو )المض 1
)يا َصِديَق الُعمِر( . والمضاف ال يستغني عن المضاف إليه، ألنه بمنزلة عامل الجر في المضاف إليه, كقولنا:  

)نون   علٍم(, ويجب حذف  فنقول: )طالُب  المفرد,  )التنوين( من  المضاف يجب حذف  .  وفي  للمفرد  )التنوين( 
النون( مع  با علٍم مجتهدان(، )أصبحا طالبي علٍم مجتهدين(، ويجب حذف )المثنى( مع المثنى, فنقول: )إنهما طال

جمع المذكر السالم، وملحقاتهما, في مثل )الجنود حارسو الوطن(, جمع المذكر السالم. ومثال حذفها من الملحق  
طعتهم(. وقول بعضهم يصو به قولهم: )َأَحبُّ النَّاِ  للمرء أَْهُلوُه(, )فال يقضي ِسِنيَّ حياته في معاداتهم، أو مقا

قدته، وتأجج سعيره، وأحرقتنا ثالثوه(. وكان األصل قبل اإلضافة: )حارسون،  شهراا من شهور الصيف: )لقد اشتدت و 
 باذلون، أهلون، سنين، ثالثون(.  

   المقصود  بـ)الشبيه بالمضاف(: ما كمل معناه بواسطة ما يأتي بعده مما له صلة به غير المضاف بالمضاف إليه 
المقطو  عن اإلضافة, وال يكتمل معناه )المنون(  لما حسن    وهو االسم  قلنا: )ال ساعياا...(،  فلو  إالَّ بما بعده، 

السكوت على المعنى والحتجنا إلى معرفة المقصود بكلمة )ساعياا(, فنسأل في أي شيء )ساعياا(؟ )في الخير  
 ائعاا...(, فالمعنى يحسن السكوت عليه حين نقول: )ال بائعاا ساعياا؟( أم )في الشر ساعياا؟(. وكذلك إذا قلنا: )ال ب

(, )شاِهَد زوٍر(: مضاف. و)ال شجرَة ُرمَّاٍن في البستان(, )شجرَة ُرمَّاٍن(:  (. )ال شاِهَد زوٍر محبوب  الكتَب خاسر 
ا في  مضاف؛ أي: )موجودة (. و)ال راعَي غنٍم في الحقل(, )راعَي غنٍم(: مضاف؛ أي: )موجود (. و)ال   راكباا فرسا

راا(: شبيه بالمضاف. الطريق(, )راكباا(: شبيه بالمضاف؛ أي: )مو  راا في واجبه ممدوح (, )مقصِّ  جود (. و)ال مقصِّ
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(. ومثل: ))ل طالبًا للعلِم    مثال: اسم )ل( الشبيه بالمضاف: (٣ ل طالبًا العلَم  كسول 

(. ومثل: ) وغالبًا الشبيه بالمضاف ينتهي بـ)تنوين(,    (.َظاِهر  ل َطاِلًعا َجَباًل  كسول 

في الطريق(,    ل راكًبا فرًساومثل: )  .وبعده جار ومجرور, أو مفعول به, منصوب 

(. و)راكًبا ) ًرا (, ) ممدوح  في واجبه    ًرال مقصِ  (: شبيه بالمضاف؛ أي: )موجود  (:  مقصِ 

يه  فية للجنس, شباسم )ال( النامؤمنين(:  (, )ل مؤمنين قانطون شبيه بالمضاف. و)

 . (, مرفو قانطون بالمضاف, فلم تحذف )نون( جمع المذكر السالم. وخبرها: )

.    . ١  :)ل( النافيُة للجنس   يشترط في عمل  أن يكون اسمها    .٢أالَّ يدخل عليها جار 

 .  لٍ اِص فَ عنها بِ  مُ االسْ  لَ َص فْ  يُ أالَّ  . ٣ .وخبرها نكرتين 

. في مثل: )اشتريت  ( بطل عملها عليها جار    أالَّ يدخلَ أي: )  ؛ فإن فقد الشرط األول 

   (.جٍ رْ بال سَ الحصان 

  .٣،  ( اسمها وخبرها نكرتين أن يكون  . )2أي:    ؛وإن فقد شرط من الشرطين امخرين

, في مثل: )ال الرجَل  اهَ ارُ رَ كْ تَ   مُ زَ لْ يَ ا و هَ لُ مَ عَ   لُ طُ بْ يَ   فإنه  (ُيْفَصَل االْسُم عنها ِبَفاِصلٍ   أالَّ )و 

ميت فينعى(:    ول هو  , فيرجى  حي    ل هوة(. )باإلضاف  ف  رَّ عَ (. اسمها: )مُ ُنهُ ول ابْ كريم   

باإلضافةاسمها: ) قلمي(,  وال    ,معي   دفتري اسمها: )ضمير معرفة(. )ال   (.  ُمَعرَّف  

)ال( النافية للجنس,    مِ اسْ   بينَ   لَ ِص (, فُ ول بنات    , ل في الحديقة صبيان  وفي مثل: )

   (.حديقةفي الواسمها بفاصل وهو )
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ماٍض, أو على جملة اسميةل  )ل(: النافية: التي ل عمل لها داخلة على فعٍل   . 84

تعالى:  -وفي هذه الحالة يجب تكرارها, نحو، قوله  ل  1أو على خبرل أو صفة أو حال

قَ ) َيْنَبِغي : )-تعالى-[. ومثل: قوله  31/75َصلَّى(]القيامة:  َول  َفال َصدَّ ْمُس    َل الشَّ

ُتدْ  [. )اَل(: نافية. )الشمُس(:  36/  38َواَل اللَّْيُل ساِبُق النَّهاِر(]يس  ِرَك اْلَقَمَر  َلها َأْن 

- تعالى-قوله    دخولها على صفة,مبتدأ, مرفو , وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ومثال  

ِإنَّها   َيُقوُل  ِإنَُّه  َبْيَن ذِلكَ   َول  َبَقَرة  ل فاِرض  : )قاَل  -وقوله  [.  68(]البقرة:ِبْكر  َعوان  

َكِثيَرةٍ :  -عالىت  َمْقُطوَعةٍ   )َوفاِكَهٍة  َمْمُنوَعةٍ   ل  دخولها على  [. ومثال  33(]الواقعة:َول 

, ول)محمد     الخبر: (. ومثال    ل كاتب  ,  ل ضاحًكا)جاء زيد     دخولها على الحال: شاعر 

ا  حركة أو موقع م  باكياا(. وتكون )ال( في األمثلة )نافية( وحسب. وال تؤثر في  ول

 (: حال. ضاحًكا (: خبر للمبتدأ. )كاتب  (: صفة. )َمْقُطوَعةٍ (: صفة. ) فاِرض  يليها. )

)ل(: النافية العاطفة: يشترط في عملها أن يتقدمها إثباتل وأل تقترن بحرف عطفل  

فإن اقترنت بحرف عطف تكون نافية وحسبل وأن يختلف المعطوف بعد ل عن 

 (. وكقول الشاعر:ل المجلةَ , كتابَ لانحو: )اقرِأ ل  المعطوف عليه قبلها 

  الَصحاِئِو في ُمتوِنِهنَّ َجالُء الَشكِّ َوالِرَيبِ  ل سودُ الَصفاِئِح  بيُض 

- في مثل قوله  َثمََّة( ُيْعَرُب: )مبتدًأ مؤخًرا(,    – هناك    – أيُّ اْسٍم َبْعَد: )هنا   . 85

اْلَمْشِرُق  -عالىت   ِ )َوّلِلَّ ُتَولُّ :  َفَأْيَنما  َوْجُه    واَواْلَمْغِرُب  ِ(]البقرة:َفَثمَّ  َوْجُه    [. 115َّللاَّ )َفَثمَّ 

 

 (.192أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص: 1
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اسم , مبني على الفتح, في محل نصب ظرف مكان, متعلق بخبر محذوف؛  (: )َثمَّ(:  َّللاَِّ 

( ) َكاِئن  تقديره:  أو  )َمْوُجود  (,  الضمة  َوْجهُ (.  رفعه  وعالمة  مرفو ,  مؤخر,  مبتدأ   :)

  الجاللة, مضاف  جاللة )َّللاَِّ(, و)َّللاَِّ(: لفة على آخره, وهو مضاف إلى لف  الالظاهر 

 إليه, مجرور, وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.  

86 .  ) َبْعَد )ُربَّ أو ١الْسُم   . َمِحال  لفًظا, مرفوًعا  ُيْعَرُب: )مبتدًأ مؤخًرا(, مجروًرا   ,

ا  اشت )مبتدًأ مؤخًرا(, مرفوًعا, وعالمة رفعه  المقدرة؛ منع من يهورها؛  غال  لضمة 

(. مثل:  المحل بحركة حرف الجر الشبيه   َتِلْدُه لك ُأمَُّك(   ُربَّ َأخٍ )بالزائد )ُربَّ .  2َلْم 

(.  ُربَّ ملومٍ َناِفَعة (. ومثل: ) ُربَّ ضارَّةٍ ومثل: )     ال َذْنَب َلُه(. وهناك )واو( )ُربَّ

 

 .حرف الجّر على ثالثة أقسام: أصلي وزائد وشبيه بالزائدفائدة:  1
 .(بالقلمكتبت  ) :نحو ؛اوال إعرابا  ,ىّلق، وال يستغنى عنه معنا ما يحتاج إلى متع (:األصلي) -أ

فقد جيء به لتوكيد مضمون    ,ىوال يستغنى عنه معنا   ,وال يحتاج إلى متعّلق  ,اهو ما يستغنى عنه إعرابا   (:الزائد)  -ب
 . (الالم)و  (,لكافا)و  (,الباء)و  (,نْ مِ )وهي أربعة أحرف    .(بمسافر  ليس سعيد  )و  (,ما جاءنا من أحد)  :نحو  ؛الكالم

وهو خمسة    ,غير أنه ال يحتاج إلى متعّلق  ,ىوال معنا   ,ان االستغناء عنه لفظا : وهو ما ال يمك(الشبيه بالزائد)  -ج
  ؛ لعدم حاجته إلى تعليق، ويشبه األصلي  ؛ألنه شبيه بالزائد  (؛ لعلّ )و  (,حاشا)و  (, عدا)و  (, خال)و  (,بَّ رُ )  :أحرف

  ,(394/  4)  هـ(1376صافي)ت, محمود عبد الرحيم  الجدول في إعراب القرآن.  ه ومعنا  ,لعدم االستغناء عن لفظه
 . (104ظاهر شوكت البياتي )ص: , أدوات اإلعرابو 
يروى هذا المثُل ِلُلْقَمان بن َعاد، وذلك أنه أقبل ذاَت يوٍم فبينا هو يسير إذ أصابه  (:  ُربَّ َأٍخ َلَك َلْم َتِلْدُه أمَُّك.)  2

ى لقمان، فقالت المرأة: اللَبَن َتْبِغي أم الماء؟ قال  َظلَّة في فنائها امرأة ُتَداعب رجال، فاستسقَعَطش، فهَجم على مِ 
لقمان: أيهما كان وال ِعَداء، فذهبت كلمته مثال، قالت المرأة: أما اللبن فَخْلفك وأما الماء فأماَمَك، قال لقمان: الَمْنُع 

َرث له وَيْسَتسِقى فال ُيْسقى،  ذلك إذ نظر إلى صبي في البيت َيْبكي فال ُيْكتَ كان أْوَجَز، فذهبت مثال، قال: فبينا هو ك
فقال: إْن لم يكن لكم في هذا الصبي حاجة دَفْعُتُموه إلي فَكَفْلته، فقالت المرأة: ذاك إلى هانئ، وهانئ زوجها، فقال  

ب إلى َجْنبك فقد علمته ليس بَبْعلك؟ قالت: لقمان: وهانئ من الَعَدد؟ فذهبت كلمته مثال، ثم قال لها: َمْن هذا الشا
ا أخي، قال لقمان: ُربَّ أٍخ لك لم تلده أمك، فذهبت مثال، ثم نظر إلى أثر زوجها في َفْتل الشعر فعرف في فتله  هذ

المرأة من قوله    َشْعَر الِبناء أنه أْعَسر، فقال: ثكَلْت األَعْيِسَر أمه، لو يعلم الِعْلَم لطال َغمُّه، فذهب مثال، فُذِعَرتِ 
  = عام والشراب، فأبى وقال: المبيت على الطََّوى حتى َتَناَل به كريَم الَمْئَوى خير  من ذعراا شديداا، فعرضت عليه الط
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ا عنها. وهذا كثير, وتقوم ب, قد تأتي معها, أو قد  1( ُربَّ ( ) واو) . 87 جر  تأتي عوضا

 : و االسم بعدها لفظاا في محل رفع، نح

   َكَمْوِج الَبحِر أْرَخى ُسدوَلُه ... ... َعَليَّ بأنواِ  الهموِم لَيْبَتليَوليٍل 

و)ُطوَبى(: اسم شجرة في كلمة )ُطوَبى( ُتْعَرُب مبتدأ. وخبرها: جار ومجرور.  . 88

الصَّ   الَِّذينَ : )-تعالى-في مثل قوله  الجنة.   َوَعِمُلوا  َلُهْم    اِلَحاتِ آَمُنوا  َوُحْسُن  ُطوَبى 

مبتدأ ثان، وجاز االبتداء به: إما    )ُطوَبى(:(: مبتدأ أول.  الَِّذينَ [. )29َم ٍب(]الرعد:

دعاء، كـ)سالم  عليك(، و)ويل  له(.  ألنه َعَلم  لشيٍء بعينه، وإمَّا ألنها نكرة في معنى ال

 

[ هو برجل يسوق إبَله وهو  292إتيان ما ال َتْهَوى، فذهبت مثال، ثم مضى حتى إذا كان مع العشاء إذا ]ص:=
 يرتجز ويقول: 

 ْر ِ فإنَّ َنْفِسي ... َرِهيَنة  فيهم ِبَخْيِر عِ  ُروِحي إلى الحيِّ 
اَنُة الُمْقَلِة َذاُت أْنِس ... ال ُيْشَتَرى اليوُم لها بأْمسِ   ُحسَّ

 فعرف لقمان صوته ولم َيَره، فهتو به: 
 يا هانئ، يا هانئ، فقال: ما باُلَك؟ فقال: 
ْوَجِة الُمْشَترَكهْ   َيا َذا الِبَجاِد الحلكة ... والزَّ

 ْت َلَكهْ ُرَوْيداا أْبُلَكْه ... َلْسَت ِلَمْن َلْيسَ  ِعْش 
ْر، هلل أبوك، قال لقمان: عليَّ التنوير، وعليك التَّغيير، إن كان عندك نكير، كل  ْر َنوِّ فذهبت مثال، قال هانئ: َنوِّ

َفُدِفْعُت إلى بيت فإذا أ ُأَوام  نا بامرأتك تغازل رجال،  امرئ في بيته أمير، فذهبت مثال، ثم قال: إني َمَرْرُت وبي 
ُه أخاها، ولو كان أخاها لجلَّى عن نفسه وكفاها الكالم، فقال هانئ: وكيف علمت أن المنزل فسألتها عنه، فزَعَمتْ 

منزلي والمرأة امرأتي؟ قال: عرفت َعَقاِئَق هذه النوق في البناء، وبوهدة الخلية في الِفناء، وَسْقب هذه الناب، وأَثِر  
، فما الرأي؟ قال: هل لك علم؟ قال: نعم بشأني، ب، قال: صدقتني ِفَداك أبي وأمي، وكذبتني نفسييدك في األطنا

قال لقمان: كل امرئ بشأنه عليم، فذهبت مثال، قال له هانئ: هل بقَيْت بعد هذه؟ قال لقمان: نعم، قال: وما هو؟  
قال:   ْن َيْفعِل الخير َيِجد الخبر، فذهبت مثال، ثمقال: َتْحِمي نفسك، وتحف  ِعْرَسك، قال هانئ: أفعل، قال لقمان: مَ 

الرأُي أن تقلب الظهَر َبْطناا والَبْطَن ظهراا، حتى يستبين لك األمر أمراا، قال: أفال أعاِجُلها ِبَكيٍَّة، توردها المنية، فقال  
، فأرسلها مثال، ثم انطَلَق الرجُل حتى أتى امرأته فقصَّ  َواء الَكيُّ  عليها القصة، وسل سيفه فلم يزل  لقمان: آخر الدَّ

 . (291/  1) هـ(518, الميداني)تى َبَرَدْت. مجمع األمثاليضربها به حت
 (. 105أدوات اإلعراب )ص:   1
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(: خبر  ُطوَبى َلُهمْ الثاني, وخبره: ))َلُهْم(: جار ومجرور, خبر للمبتدأ الثاني. والمبتدأ  

   (.ُطوَبى للمحسن. ومثل: )1( الَِّذينَ المبتدأ األول )

لالبتداء. .8٩ و)الالم(:  مبتدأ,  ُتْعَرُب  )َلَعْمِري(:  البتداء,    كلمة  مركبة من )لم( 

وخبر المبتدأ محذوف وجوًبا,    الذي هو مبتدأ: مضاف إلى الضمير بعده,و)َعْمر(  

نحو: قول )معن بن أو  المزني(, وهو  بالقسم, تقديره: )قسمي(؛    ألن المبتدأ مشعر

والمنكراتِ  الَفَواِحَش,  واْجِتَناِبِه  الرَّيِب,  َمَواِطِن  َعْن  ِبُبْعِدِه  بمعاني  َيْفَتِخُر  وَتَلبُِّسه   ,

 : ٢المكرمات؛ حيث يقول 

 ِرجلي  ما أَهَويُت َكّفي ِلِريَبٍة ... َوال َحَمَلتني َنحَو فاِحَشةٍ َلَعمُرَك 

(: )الالم(: )الم( االبتداء. )َعْمر(: مبتدأ مشعر بالقسم, مرفو , وعالمة رفعه  َلَعمُركَ )

على الفتح, في محل    الضمة. وهو مضاف إلى )الكاف(. و)الكاف(: ضمير, مبني 

   .3جر. وخبر المبتدأ محذوف وجوباا؛ تقديره: )َقَسِمي( 

: )اْلَقاِرَعُة *  -تعالى-في مثل قوله    : ُتْعَرُب: إمَّا )مبتدأ(,4)ما(: الستفهامية  . 90

وإمَّا تعرُب مجرورة بحرف جر, وحينها تحذف األلف,  [.  2،  1اْلَقاِرَعُة(؟]القارعة:  َما

قوله   مثل  )-تعالى-في  )1َيَتَساَءُلوَن(]النبأ:  َعمَّ :  أنه  َعمَّ [,  على  )َعمَّا(:  أصله:   :)

 

 (. 270/ 14تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )  1
عضو المحكمة  -مهدي حسين بن محمد ال: القاضي, صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال 2

 .(1/235اليمنية )العليا للجمهورية 
 . (205أدوات اإلعراب )ص:   3
 (. 270/ 14تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )  4
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الكثي واالستعمال  االستفهامية.  )ما(  على  دخل  جر  )األلو(,  حرف  حذف  على  ر 

أي شيء(, فهي مؤلفة    واألصل قليل. ومعنى هذا االستفهام تفخيم الشأن؛ أي: )عن

ِمْن )عن( حرف جر. و)ما( االستفهامية المبنية على السكون, في محل جر بـ)عن(.  

ِبَحْرِف   ُجرَّْت  ألنها  )ما(؛  )ألو(  وسقطت  بـ)يتساءلون(,  متعلقان  والمجرور  والجار 

ْنَساُن  -تعالى-قوله  مثل    . وفي 1َجرٍّ  (: مركبة  ِممَّ ) [.  5ُخِلَق(]الطارق:  ِممَّ : )َفْلَيْنُظِر اإْلِ

(: اسم استفهام, مبني على السكون المقدر على األلو  َماْ (: حرف جر. و)ِمنْ ِمْن ) 

قبل حذفها, في محل جر بـ)ِمْن(. والجار والمجرور متعلقان بـ)ُخِلَق(, وأدغمت )النون(  

.  في )الميم(,   وحذفت )األلو( من )ما(؛ ألنها ُجرَّْت ِبَحْرِف َجرٍّ

بالذم مع )ِنْعَم(, و)ِبْئَس(, ُيْعَرُب: )مبتدًأ مؤخًرا(, أو    المخصوص بالمدح أو  . 91

محذوفل   )خبرًا(  قوله    لمبتدأ  مثل  َدقاِت  -تعالى- في  الصَّ ُتْبُدوا  )ِإْن  َفِنِعمَّا  : 

)271]البقرة:2( ِهيَ  َماٍض  ِنْعمَ [.  ِفْعل   ا(:  إلنشاء  ؛  و) جاِمد  تامة؛  ما لمدح.  نكرة   :)

(: ضمير مستتر, مفسر,  ِنْعمَ ى التمييز. وفاعل )بمعنى: )َشْيء (, في محل نصب عل

)ما بـ) ) ِهيَ (.  جملة:  خبره:  مبتدأ,  رفع  محل  في  منفصل,  ضمير  ألنه  ِنِعمَّا(:  (؛ 

الشرط (: هي جملة اسمية, في محل جزم جواب  ِنِعمَّاالمخصوص بالمدح. وجملة: )

 

 ( 309/ 12بهجت عبد الواحد صالح ) , اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 1
ــل جا 2 ــواب الشـــــــرط. نعــــــم فعــــ ــة لجــــ ــاء(: رابطــــ ــة بمعنـــــــى )فنعمــــــا(: )الفــــ ــة تامــــ مــــــد يفيــــــد المـــــــدح. )مــــــا(: معرفــــ

ــوكت البيـــــاتي  ــاهر شــ ــم(. أدوات اإلعـــــراب, ظــ ــل )نعــ ــل للفعــ ــل رفـــــع فاعــ ــي محــ ــى الســـــكون فــ ــة علــ ــيء( مبنيــ )الشــ
(1/229.) 
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(]سورة    ِنْعَم اْلَعْبدُ راا  : )ِإنَّا َوَجْدناُه صابِ - تعالى-. وفي مثل قوله  1)ِإْن ُتْبُدوا(  ِإنَُّه َأوَّاب 

 (.  المسلمون الطالُب  ِنْعمَ [. ومثال: )44ص:

ُيْعَرُب: )مبتدًأ مؤخًرا( فقط.   . 92 الواقع بعد )َحبَّذا(, و)ل حبَّذا(,  وُيسمى:  السم 

وجملة:   ًما( ذا)َحبَّ المخصوص.  ُمَقدَّ )خبًرا  ُتْعَرُب:  حبَّذا(,  و)ل  قول  ,  ٢(,  مثل 

 هـ(:  110جرير)ت

يَّاِن ِمْن َبَلدٍ  َحبََّذا َجَبلُ َيا   الرَّ

يَّاِن َمْن َكانا َوَحبََّذا َساِكنُ   الرَّ

 ِمْن َيَماِنَيةٍ   وَحبََّذا َنَفَحات  

يَّاِن َأْحَياَنا   3 َتْأِتيَك ِمْن ِقَبِل الرَّ

   (.التفوقُ  ذاحبَّ ومثل: )

, وخبره يكون محذوفاا, وجوباا,  مبتدأ  -دائماً -ُيْعَرُب:  السم الواقع بعد )لول(   . 93

(, )لوال هللُا المعبود بحق ما اهتدينا(.    لول هللاُ مثل: ) ما اهتدينا(؛ تقديره: )المعبود بحقٍّ

 

 ( 421/  1إعراب القرآن وبيانه ) 1
 (. 105/  3سالك إلى أوضح المسالك )ضياء ال .وينسب هذا إلى المبرد وابن السراج 2
 (.217/ 2هـ( )1205زبيدي)تتاج العرو , ال 3
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ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكْنُتْم     َفْضلُ َفَلْولَ : )ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد َذِلَك  - تعالى- وفي مثل: قوله   َّللاَّ

   [.64ِمَن اْلَخاِسِريَن(]البقرة:

و)بخاصة(: جار    السم الواقع بعد )بخاصة( مرفوع, ُيْعَرُب: )مبتدًأ مؤخًرا(,  . 94

ٍة المتفوقون مثل: )أحترُم الطالَب    ومجرور في محل رفع خبر مقدم. (. وُسِمَع  وبخاصَّ

)ت  ٍة َأُبو َبْكرٍ ,  ُقول: )ِإذا ُذِكَر الّصاِلُحونَ هـ( يَ 291َثْعَلب  ، وِإذا ُذِكَر اأَلْشَراُف فِبَخاصَّ

ٍة َعِلَي(     .1فِبَخاصَّ

م . 95 - . في مثل قوله  كلُّ اسم مرفوع, ليس قبله شيء, فهو مبتدُأ أو خبر مقد 

 [.  2ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَن(]الفاتحة:اْلَحْمُد ): -عالىت 

ّلِلَِّ َربِّ اْلَحْمُد  : )-تعالى-في مثل قوله    يكون معرفة,   األصل في المبتدأ أن  . 96

 [.  2اْلَعاَلِميَن(]الفاتحة:

الحاالت التي   إل بمسوغ, والمسوغات هيما لم ُتفد,   ل يجوز البتداء بالنكرة . 97

 : 2كرةيجوز فيها االبتداء بالن

وبع  ( 1 صفة,  بعدها  أي:  موصوفة؛  النكرة  كانت  إذا  بالنكرة  البتداء  د يجوز 

[,  221ِمْن ُمْشِرٍك(]البقرة:  َوَلَعْبد  ُمْؤِمن  َخْير  : )-تعالى-في مثل قوله    الصفة خبر:

 (. َعْبد  (: خبر المبتدأ )َخْير  (: صفة. )ُمْؤِمن  (: مبتدأ, نكرة, موصوف. )َعْبد  )

 

 .(552/ 17هـ( )1205تاج العرو , الزَّبيدي)ت 1
 . (312/  12الجدول في إعراب القرآن ) 2
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وكانت هذه النكرة   البتداء بالنكرة إذا كانت النكرة مسبوقة بـ)استفهام(,يجوز    ( 2

, وقد تنصب خبراا.  فع فا, فتر عاملةً  (:    )هل ُمَساِفر  َأُخوَك(؟عالا مبتدأ نكرة,  )ُمَساِفر 

باستفهام بعدها.)هل(.    مسبوق  فاعالا  فرفعت  اسم )َأُخوَك(؟    عاملة,  للمبتدأ  فاعل 

(.    الفاعل (سدَّ مسدَّ الخبر للمبتدأ  )َأُخوَك(:    وهذا الفاعل)ُمَساِفر  . وفي مثل  )ُمَساِفر 

[ )َأِإَله (: )الهمزة(:  63َتَعاَلى َّللاَُّ َعمَّا ُيْشِرُكوَن(]النمل:َأِإَله  َمَع َّللاَِّ  : )-تعالى-قوله  

بالنكرة تقدم اال َمَع  ستفهام عليه، ) لالستفهام اإلنكاري، )إَله (: مبتدأ، سوَّغ االبتداء 

آَخُر  َّللاَِّ  ِإَله   تقديره: )هل  المبتدأ؛  بمحذوف خبر  إليه متعلقان  (: ظرف, ومضاف 

   (؟- سبحانه-َمَع هللِا   َكاِئن  

يكون    ( 3 أن  بشرط  عليهال  معطوًفا  النكرة  كانت  إذا  بالنكرة  البتداء  يجوز 

:  - تعالى-له  في مثل قو   المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ البتداء بالنكرة,

(]البقرة: َخْير   َوَمْغِفَرة   َقْول  َمْعُروف  )  [. 263ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعها َأذىا

في مثل قوله   البتداء بالنكرة إذا كان الخبر يرًفا, أو جار ا ومجروًرا,  وزيج  ( 4

)- تعالى- َمِزيد  :  قوله  35(]ق:َوَلَدْينا  مثل  وفي  ) -تعالى-[.  َأَجٍل    ِلُكل ِ : 

   [.38رعد:(]الِكتاب  

يجوز البتداء بالنكرة بشرط أن تكون عام ةل إمَّا بذاتها كـ)أسماء الشرط(,    ( 5

بغيرها,  و)الستفهام(ل   قوله  أو  مثل  )-تعالى-في  َمَع َّللاَِّ  :  َعمَّا  َأِإَله   َتَعاَلى َّللاَُّ 

تدأ,  (: مب ِإله  استفهام. )  [, )الهمزة(: همزة إنكار, وتعجيب بلفظ63ُيْشِرُكوَن(]النمل:
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مرفو , وعالمة رفعه الضمة. وقد جاز االبتداء بالنكرة؛ ألنه عام ؛ أي: مبتدأ عام ,  

باستفه بخبر  مسبوق  متعلق  والمشاركة  االجتما ,  على  يدل  مكان,  مع ظرف  ام. 

 الدار(.   ما رجل  في. ونحو: )1المبتدأ. وهو مضاف

لنكرة  ( 6 النكرة مضافة  كانت  إذا  بالنكرة  البتداء  )  ,2يجوز  َتْقِويٍم  مثل:  َأْحَسُن 

اَلُح(  .  الصَّ

مبنى   . 98 ماٍض,  فعل   بعدها  وما  )مبتدًأ(,  ُتْعَرُب:  التعجبية:  الفتح.  )ما(  على 

المتعجب منه  ُيْعَرُب: )مفعوالا به(, أو   والفاعل ضمير مستتر, وما بعد فعل التعجب,

ُيْعَرُب:   أفعَلُه(  )ما  به(.   -دائماً   -في صيغة  االسم  3)مفعوًل  )ما   أو  بعد  المعرفة 

باا منه(, مثل: )  )ُمَتَعجَّ به(.  ُيْعَرُب: )مفعوالا  ْدقَ َأْفَعَل(,  الصِ  َأَجَمَل  نكرة ما)   !(.ما   :)

(: فعل ماض,  َأَجَملَ تامة؛ بمعنى: )َشْيء ( مبتدأ, مبنية, على السكون في محل رفع. )

ْدقَ والفاعل مستتر وجوباا؛ تقديره: )هو( يعود على )ما(. ) مفعول به, منصوب,    (:الصِ 

 (.  ماوعالمة نصبه الفتحة، والجملة: من الفعل والفاعل خبر )

, وخبره محذوف؛ بدليل يهوره إذا 4: )مبتدًأ(, مرفوًعا السم بعد )َحْيُث( ُيْعَربُ  . 99

و   زيد  قلت: ) (. َحْيُث عمر   جالس 

 

 . ( 326/  8اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
 . (95/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 2
 (. 85/ 2) المصدر  السابق 3
 (.886/ 2هـ(, )778د, ابن ناظر الجيش)تتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائ 4
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ر باإلضافة َحْيُث(: الُجَمُل السميُة, أو الفعليُة بعدها في محل ج  –ِإْذ    -)ِإَذا   . 100

ا  -تعالى- قوله    مثل:   تعالى:-قوله    مثل: [. و35(]البقرة:ِشْئُتَما   َحْيثُ : )َوُكاَل ِمْنَها َرَغدا

َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد    ِإْذ َقاَل ِلَبِنيهِ   ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوتُ ْم ُشَهَداَء  )َأْم ُكْنتُ 

ا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن(]البقرة: ا َواِحدا [,  133ِإَلَهَك َوِإَلَه آَباِئَك ِإْبَراِ يَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلها

ْقَت(, و)َجَلْسُت   َإَذا َذاَكْرتَ ومثل: )    (.َحْيُث الظِ لُّ َواِرف  َتَفوَّ

ْذ(, و) . 101 ــُ ُذ()مـــ ــْ ــب ١ُمنـــ ــار ا(. واألغلـــ ا جـــ ــً ــان )حرفـــ ــًما(, ويكونـــ ــان )اســـ : يكونـــ

   .٢على )ُمْذ( السمية, وعلى )ُمْنُذ( الحرفية

ُذ( . 102 ْذ(, و)ُمنـــــْ ْذ(, أو ٣الســـــم: بعـــــد )مـــــُ َرُب: )خبـــــًرا(, و)مـــــُ : المرفـــــوُع ُيعـــــْ

ــْ  (؛)ُمنــ د  ــَ ــا )َأمــ ــان معناهمــ ــا يرفــ ــدأين, وهمــ ُه  ُذ(: مبتــ ْذ نحــــو: قولــــك: )مـــــا َرَأْيتــــُ ــُ مــ

ــان ُه يومــ ــُ ــا َرَأْيتــ ُذ ليلتــــان(, و)مــ ــْ ُذ((. أو ُمنــ ــْ ْذ(, و)ُمنــ ــُ ــد )مــ ــم: بعــ ــوُع 4الســ : المرفــ

ُذ(: خبــــرين مقــــدمين ْذ(, أو )ُمنــــْ َرُب: )مبتــــدًأ مــــؤخًرا(, و)مــــُ نحـــــو: قولـــــك:  ؛5ُيعــــْ

 (.  ُمْنُذ ليلتان(, و)انُمْذ يوم)ما َرَأْيُتُه  

 

 . (0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  1
  والحذف .  منها(  النونُ )  فحذفت(,  ُمْنذُ (: )ُمذْ )  في   واألصل .  عليها  الحذف  لدخول  االسمية؛(  ُمذْ )  على   األغلب 2

 لَرَدْدتَ   تكسير جمع  جمعتها  أو,  صغرتها  لو  أنك(:  ُمْنذُ (: )ُمذْ )  في   األصلَ   أنَّ   على  والدليل.  األسماء  في  يكون   إنَّما
انِ   والتكسير  التصغير  ألن  ؛(َأْمَناذ)  تكسيرها  وفي(.  ُمَنْيذ: )تصغيرها  في   فقلت,  فيها(  النونَ )   ُأُصوِلَها   إلى  األشياءَ   َيُردَّ

 (.ُمْنذُ (: ) ُمذْ ) ِفي  األصلَ  َأنَّ   على  َفَدلّ 
 ( 0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  3
 المصدر  نفسه.  4
 . (1965/  4هـ( )778ناظر الجيش)ت ,القواعد بشرح تسهيل الفوائد تمهيد 5
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ُذ(أو الســـــــم: بعـــــــد  . 103 ْذ(, و)ُمنـــــــْ َرُب: )فـــــــاعاًل بفعـــــــل ١)مـــــــُ : المرفـــــــوُع ُيعـــــــْ

ــاٍن( ــرَف زمــــ ُذ(: )يــــ ــْ ْذ(, أو )ُمنــــ ــُ ــمر(. و)مــــ ــدأ مضــــ ــر مبتــــ ــمر(, أو )خبــــ . مضــــ

ــافِة؛ ــر باإلضـ ــل جـ ــدهما فـــي محـ ُه  والجملـــة بعـ ــُ ــا َرَأْيتـ ــو: قولـــك: )مـ ــاننحـ ْذ يومـ ــُ (, مـ

 (.  ُمْنُذ ليلتانو)

ل  ْذ(, و)كلمتــــا )مــــُ  . 104 ُذ(: إذا جــــاء بعــــدها ِفعــــْ , : ُتْعَربــــان: )يــــرَف زمــــاٍن(ُمنــــْ

. والجملــــة بعــــدهالتــــي  ٢مبنــــي علــــى الســــكون, لزُم اإلضــــافِة إلــــى تلــــك الجملــــة

ــافِة. وَل َّللاَِّ  بعــــدهما فــــي محــــل جــــر باإلضــ ِه  -فــــي مثــــل قــــوِل َرســــُ ــْ لَّى َّللاَُّ َعَليــ ــَ صــ

لَّمَ  ــَ ــُت اْيَن  -َوســ ْد ُأِريــ ــَ لَّيْ "قــ ــَ ْذ صــ ــُ َة َواُت مــ ــَّ اَلَة اْلَجنــ ــَّ ُم الصــ ــُ ِل َلكــ ــَ ي ِقبــ ْيِن فــــِ ــَ اَر ُمَمثََّلتــ ــَّ لنــ

ر" ر َوالشــــــَّ ــْ ي اْلَخيــــ ــِ اْلَيْوِم فــــ ْم َأَر كــــــَ ــَ َداِر َفلــــ ــِ َذا اْلجــــ ــَ وِل 3هــــ ــل: قــــــَ اِرّي. ومثــــ ــَ . َرَواهُ الُبخــــ

يَّ  لَّمَ  -النَّبـــــــِ ِه َوســـــــَ لَّى هللُا َعَليـــــــْ يٍّ  -صـــــــَ اَلٍم: " -رضـــــــي هللا عنـــــــه-ِلَعلــــــــِ ْن غــــــــُ اَل عـــــــَ

ــَ  ِإنِّي ُنِهيـــــــُت عـــــ ــَ ِرْبُه؛ فـــــ ــْ لِّي َتضـــــ ــَ ُه ُيصـــــ ــُ ي َرَأْيتـــــ ــِّ اَلِة، َوِإنـــــ ــَّ ِل الصـــــ ــْ ْرِب أَهـــــ ــَ ُذ ْن ضـــــ ُمنـــــــْ

 .4"َأْقَبْلَنا

ــروًرا . 105 ــده مجـ ــم بعـ ــاء السـ , إذا جـ رٍ  ــَ ــرُف جـ ْذ(: حـ ــُ ــي , 5)مـ ــول النبـ ــل: قـ ــي مثـ فـ

ْد ُقلـــــْ -رضـــــي هللا عنهـــــا-لجويريـــــَة أمِّ المـــــؤمنين  -صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم- ُت : " َلقـــــَ

 

 . (0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  1
 . (4669/  9هـ( ) 778ناظر الجيش)ت ,  ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد245أدوات اإلعراب )ص:   2
 . (1587/ 3المحقق: محمد ناصر الدين األلباني ), هـ(741التبريزي)ت ,مشكاة المصابيح 3
 .(82صحيح األدب المفرد )ص:  4
 . ( 245أدوات اإلعراب )ص:   5



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

67 
 

اٍت ثَـــ  ــَ َع َكِلمـ ــَ َدِك َأْربـ ــْ ِت َبعـ ــْ ا ُقلـ ــَ ْت ِبمـ ــَ ْو ُوِزنـ ــَ رَّاٍت لـ ــَ ْوِماَلَث مـ ــَ ُذ اْليـ ــْ ْبَحاَن  ُمنـ ــُ : سـ َوَزَنْتُهنَّ ــَ لـ

َداَد َكِلَماتــــــه" ِه, َومــــــِ َة َعْرشــــــِ ِه, َوِزنــــــَ اَء َنْفســــــِ ِه, َوِرضــــــَ َدَد َخْلقــــــِ ِدِه عــــــَ ِ َوِبَحمــــــْ وكمــــــا . 1َّللاَّ

ــاء  نِ جــ ــْ ــرَّْحَمِن بــ ِد الــ ــْ ْن َعبــ ــَ اَء  عــ ــَ اَل: جــ ــَ ٍر، قــ ــْ ي َبكــ ــِ ٍر َأبــ ــْ و َبكــ ــُ هُ -َأبــ ــْ َي هللُا َعنــ ــِ  -َرضــ

ُه  ْيٍف لـــــَ ــَ ُه  -ِبضـــ َياٍف لـــــَ ــْ يِّ -َأْو ِبَأضـــ َد النَّبـــــِ ــْ ى ِعنـــ اَل: َفَأْمســـــَ ــَ ِه -، قـــ لَّى هللُا َعَليـــــْ ــَ صـــ

لَّمَ  ي: اْحَتَبســــْ -َوســــَ ُه ُأمــــِّ ْت لــــَ ى، َقالــــَ ا َأْمســــَ اَل: َفَلمــــَّ ْيِفَك ، قــــَ ْن ضــــَ ــْ  -َت عــــَ َياِفَك أِو َأضــ

ْيِتِهْم؟  ُمُذ اللَّْيَلةِ  -  ، َقاَل: َأَما َعشَّ

ــر؛  . 106 ــمِ , ل بالكســـ ْذ(: بالضـــ ــُ ــت ذال )مـــ ْوِم(: حركـــ ــَ ُذ اْليـــ ــْ ِة(, و)ُمنـــ ــَ ُذ اللَّْيلـــ ــُ )مـــ

ــاكنين؛ ــاء ســـــــ ا للتقـــــــ ــً ذُ ألنَّ أصــــــــــلها ) منعـــــــ ــْ ( بـــــــــــ)َذاٍل( مضــــــــــمومة، فلمــــــــــا ُمنـــــــ

كَِّنتِ )الــــذَّاُل(  ذْ ســــُ لــــى تحريكهــــا لمالقــــاة ســــاكن بعــــد حــــذف )النــــون(، واحتــــيج إ(, )مــــُ

 .)ُمُذ اللَّْيَلِة(ركت بحركتها األصلية الضمة, ح 

, إذا جـــاء الســـم بعـــده مجـــروًرا . 107 رٍ  ُذ(: حـــرُف جـــَ -قــــول النبــــي مثـــل:  ٢)ُمنـــْ

ُت -رضــــــي هللا عنهــــــا-لجويريــــــَة أمِّ المــــــؤمنين  -صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ْد ُقلــــــْ : " َلقــــــَ

َدِك َأرْ  ــْ رَّاَبعـ ــَ اَلَث مـ ــَ اٍت ثـ ــَ َع َكِلمـ ــَ تِ بـ ــْ ا ُقلـ ــَ ْت ِبمـ ــَ ْو ُوِزنـ ــَ ْوِم ٍت لـ ــَ ُذ اْليـ ــْ ْبَحاَن  ُمنـ ــُ : سـ َوَزَنْتُهنَّ ــَ لـ

ِ َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه, َوِرَضاَء َنْفِسِه, َوِزَنَة َعْرِشِه, َوِمَداَد َكِلَماته"  .3َّللاَّ

 

 . (712/ 2المحقق: محمد ناصر الدين األلباني ), هـ(741التبريزي)ت ,مشكاة المصابيح 1
 . (245أدوات اإلعراب )ص:   2
 . (712/ 2المحقق: محمد ناصر الدين األلباني ), هـ(741التبريزي)ت ,مشكاة المصابيح 3
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كان الفعل )لزًما(.    الجملة الفعلية: هي التي تتكون ِمْن: )فعل + فاعل( إذا . 108

)ف كانوِمْن:  إذا  به(,  مفعول   + فاعل   + يًا(.    عل  )متعدِ  إلى  الفعل  ينقسم  الفعل 

 )  . ١قسمين: )َلِزٍم(, و)ُمَتَعدٍ 

)نون(   .١٠٩ به  تتصل  لم  ما  المضارع,  إل  منها  ُيْعَرُب  ول  مبنية,  كلها  األفعال 

)يقْمَن(,   )ُقْم(,  )قاَم(,  مثل:  الخفيفة,  أو  الثقيلة,  التوكيد,  )نونا(  أو  النسوة, 

(, )لتقوَمْن(.  )لتقومَ   ن 

الفعــــــل الثالثــــــي المعتــــــل امخــــــر: يكتــــــب آخــــــره )ألفــــــًا( إذا كــــــان أصــــــل  . 110

ــا )األلــــف(:  ــل: )رجــ ــاء(  –)واوًا(, مثــ ــف(: )يــ ــل )األلــ ــان أصــ ا إذا كــ ــَّ ــو(. أمــ يرجــ

ى  فيكتــــــب آخــــــره )يــــــاًء(, ــة,  –مثــــــل: )َقضــــــَ ي(. وإذا كانــــــت )األلــــــو( رابعــــ ــِ َيْقضــــ

 فأكثر تكتب )ياءا(, مثل: )استسقى(.  

ولكن تختلف عالمات بنائه باختالف سياقه,    -دائًما  –: مبنى  الماضيالفعل   .١١١

 ـتي:  وباختالف ما اتصل به, كام

ـْتِح( إذا لـــــم يتصـــــل بـــــه شـــــيء,   ( 1 مثـــــل: يبنـــــى الفعـــــل الماضـــــي علـــــى )الفــــــَ

تَ  ــَ ــين.  (. أو بَ )كـــ ــه )ألـــــف( الثنـــ ــل بـــ تَ إذا اتصـــ ــَ ــل: )كـــ ــل  ا(. أو بَ مثـــ إذا اتصـــ

ْت(. ــَ ــل: )َكَتبــــ ــث, مثــــ ــاء( التأنيــــ ــه )تــــ ــاب,  بــــ ــاف( الخطــــ ــه )كــــ ــل بــــ وإذا اتصــــ

ــا, ــلَّ  وأخواتهـــ ــل: )عـــ ــلَّ  –َك مَ مثـــ ــامَ عـــ ــة, -ُكمـــ ــون(: الوقايـــ ــه )نـــ ــل بـــ ...(. وإذا اتصـــ

 

  (. 313/ 1واضح في قواعد اللغة العربية )النحو ال  1
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ــا, مثـــــل: )عـــــلَّ مَ مثـــــل: )عـــــلَّ  ــه )هـــــاء( الغائـــــب, وأخواتهـــ  –ُه مَ نـــــي(. وإذا اتصـــــل بـــ

ــامَ عـــــلَّ  -فـــــي مثـــــل قولـــــه  فعـــــل  مـــــاٍض, مبنـــــَي علـــــى الفـــــتح. ...(. نقـــــول:-ُهمـــ

َثُلُهْم  ــَ ــالى: )مـــ ِذي تعـــ ــَّ ِل الـــ ــَ َتْوَقدَ َكَمثـــ ــْ ا  اســـ ــَّ اراا َفَلمـــ ــَ اَءْت نـــ ــَ ا حَ  َأضـــ ــَ َب َّللاَُّ مـــ ُه َذهـــــَ ــَ ْولـــ

وِرِهْم وَ  ــُ َرَكُهمْ ِبنــ ــَ ُرونَ  تــ ــِ اٍت اَل ُيْبصــ ــَ ي ُظُلمــ ــِ ــه  (.فــ ــل قولــ ــي مثــ اْذُكُروا -وفــ ــَ ــالى: )فــ تعــ

ا  ــَ مْ َّللاََّ َكمــ ــُ وَن(]البقرة: َعلََّمكــ وا َتْعَلمــــُ ــُ ْم َتُكونــ ا لــــَ ــَ ــي مثــــل قولــــ 239مــ تعــــالى: -ه [. وفــ

   [3اْلَعِليُم اْلَخِبيُر(]التحريم:  َنبََّأِنيَ َذا َقاَل َك هَ )َفَلمَّا َنبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن َأْنَبأَ 

ــل, أو   (٢ ــاء( الفاعـ ــه )تـ ــلت بـ ـــكون( إذا اتصـ ــى )الســ ــي علـ ــل الماضـ ــى الفعـ يبنـ

ــاء( المخاطبــــة,  ــب, أو )تــ ــاء( المخاطــ ــاء( المــــتكلم, أو )تــ ــا, )تــ ــدى أخواتهــ إحــ

تُ مثـــــــــل: )كَ  ــْ (,َتبـــــــ ُتنَّ ــْ ُتم, َكَتبـــــــ ــْ ــا, َكَتبـــــــ (, و)َكَتْبُتمـــــــ َِ بـــــــــه )نـــــــــاء(  وإذا اتصـــــــــلت ََ

ــوة,  ــون( النســـ ــاعلين, أو )نـــ ــول: الفـــ ْبَن(. نقـــ ــَ ا(, )َكتـــ ــَ ــل: )َكَتْبنـــ ــاٍض, مثـــ ــل  مـــ فعـــ

ــاعلين, أو  ـــ)ناء( الفـــ ـــ)تاء( الفاعـــــل, أو بـــ ــاله بـــ مبنـــــَي علـــــى الســـــكون؛ لتصـــ

ــه بــــــــ)نون( النســـــــوة. كمـــــــا  رَ -فـــــــي مثـــــــل قولـــــ ِذينَ تعـــــــالى: )صـــــــِ ــَّ َت  اَط الـــــ َأْنَعمـــــــْ

اُكمْ : )َوِإْذ -تعــــــالى-ه [. وفــــــي مثــــــل قولــــــ 7َعَلْيِهْم(]الفاتحــــــة: ْينـــــَ ْوَن  َنجَّ ْن آِل ِفْرعــــــَ مــــــِ

َذاِب(]البقرة: وَء اْلعــــــَ وُموَنُكْم ســــــُ ــُ ا: )َوِإْذ -تعــــــالى-[, وفــــــي مثــــــل قولــــــه 49َيســــ ــَ  َفَرْقنــــ

َر  ــْ ُم اْلَبحــــ ــُ اُكمْ ِبكــــ ــَ ا َفَأْنَجْينــــ ــَ ْوَن آَل ِفرْ  َوَأْغَرْقنــــ ــَ ُتْم َتْنُظُروَن(]البقــــــرة:عــــ ــْ ــي 50َوَأنــــ [. وفــــ

ــه  ــا-مثــــل قولــ ِإَذاتعــ ــَ ْرَن  لى: )فــ ــَّ ــرة:َتَطهــ َرُكُم َّللاَُّ(]البقــ ــَ ُث َأمــ ــْ ْن َحيــ ــِ ْأُتوُهنَّ مــ ــَ . [222فــ

ــه  ْل َربِّ -وفـــــــــــــــي مثـــــــــــــــل قولـــــــــــــ ــُ ــالى: )َوقـــــــــــــ اتعـــــــــــــ اِني  اْرَحْمُهمــــــــــــــَ ــَ ا َربَّيـــــــــــــ ــَ َكمـــــــــــــ
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ــي علــــى[. 24َصِغيراا(]اإلســــراء: )الســــــكون( لتصــــاله  نقــــول: فعــــل مــــاٍض مبنــ

   الفاعلين, أو بـ)نون( النسوة, أو...إلخ.تاء( الفاعل, أو بـ)ناء(  بـ)

مِ ( إذا اتصـــل بـــه )واو( الجماعـــة.   ( 3 مثــــل: يبنـــى الفعـــل الماضـــي علـــى )الضـــَّ

وا) ــُ وا((, َكَتبــ ــُ ـــ)واو(  نقــــول: )َرَفعــ ــاله بــ مِ ؛ لتصــ ــَّ ــى الضــ َي علــ ــِ ــاٍض, َمْبنــ ــل  مــ فعــ

اُلواعــــالى: )ت -فــــي مثــــل قولــــه الجماعــــة.  ــَ ُد  قــ ْن ُيْفســــِ ــَ ا مــ ُل ِفيهــــَ ــَ ِفُك َأَتْجعــ ــْ ا َوَيســ ــَ ِفيهــ

َك(]البقرة: ــَ ُ  لـــ دِّ ــَ ِدَك َوُنقـــ ــْ بُِّح ِبَحمـــ ــَ ُن ُنســـ ــْ َماَء َوَنحـــ ــدِّ ــاٍض,  [.30الـــ ــل مـــ اُلوا(: فعـــ ــَ )قـــ

. و)الــــواو(: )واو( الجماعــــة فــــي مبنــــي علــــى الضــــم؛ لتصــــاله بـــــ)واو( الجماعــــة

 .  1محل رفع فاعل

 ولبنائه حالت كامتي:  , -دائًما –َي الفعل األمر مبن .١١٢

ى  (١ الفعـــل األمـــر علـــى الســـــكون إذا لـــم يتصـــل بـــه شـــيءل وكـــان صـــحيح  ُيْبنـــَ

ــلت  ــه, أو إذا اتصــ ــدى أخواتــ ــب, أو إحــ ــاء( الغائــ ــه )هــ ــل بــ ــر, أو إذا اتصــ امخــ

ــوة؛ أي: ) ــون( النســـ ــه )نـــ ــه مضـــــارعه بـــ ــزم بـــ ــا يجـــ ــى مـــ ــر علـــ ــل األمـــ ــى الفعـــ يبنـــ

ا آَدُم -تعــــالى-فــــي مثــــل قولــــه  ون(,الصــــحيح, غيــــر المعتــــل, وهــــو الســــك ــَ اَل يــ : )قــــَ

ْئُهمْ  ــِ َماِئِهْم(]البقرة: َأْنبــ ــْ ــه 33ِبَأســ ــل قولــ ــي مثــ ــالى-[, وفــ لْ : )-تعــ ــُ َد َّللاَِّ  قــ ــْ ْذُتْم ِعنــ ــَ َأتَّخــ

وَن(]البقرة: ا اَل َتْعَلمـــــــُ ِ مـــــــَ ى َّللاَّ وَن َعلـــــــَ َدُه َأْم َتُقولـــــــُ َو َّللاَُّ َعهـــــــْ ْن ُيْخلـــــــِ ا َفلـــــــَ دا [, 80َعهـــــــْ

لْ : )-عـــــالىت -لـــــه وفـــــي مثـــــل قو  َراِئيَل(]البقرة: ســـــَ ي ِإســـــْ [, وفـــــي مثـــــل قولـــــه 211َبنـــــِ

 

 (77/ 1)هـ( 1403إعراب القرآن وبيانه, الدرويش)ت 1
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يُّ -تعـــــالى- ا النَّبـــــِ ا َأيُّهـــــَ لْ : )يـــــَ ا قــــُ ْنَيا َوِزيَنَتهـــــَ اَة الـــــدُّ ِرْدَن اْلَحيـــــَ ُتنَّ تـــــُ َك ِإْن ُكنـــــْ  أِلَْزَواجـــــِ

اَلْيَن  ــَ (]األحـــــزاب:َفَتعـــ ا َجِميالا َراحا ــَ رِّْحُكنَّ ســـ ــَ تِّْعُكنَّ َوُأســـ ــَ ــِ نْ )أَ [. 28ُأمـــ ْئ(: بـــ ــِ ْئُهْم(: )َأْنبـــ

ـــكون. ــى الســـ ي علــ ــَ ــر, ُمْبنــ ــل أمــ ْل(:  فعــ ــُ ــن)قــ ـــكون, مــ ــى الســـ ي علــ ــَ ــر, ُمْبنــ ــل أمــ  فعــ

ْوْل(,  ا اللتقــــــاء ســــــاكنين. ))قــــــُ لْ وحــــــذفت )الــــــواو(؛ منعــــــا (: فعــــــل أمــــــر, مبنــــــي ســــــَ

ا: تقــــــديره: )أنـــــت(. وفيـــــه حــــــذف  علـــــى الســـــكون, وفاعلـــــه ضــــــمير مســـــتتر؛ وجوبـــــا

لْ تخفيـــــف، وزنـــــه: )ل؛ لل(، عـــــين الفعـــــ ســــألالهمـــــزة مـــــن ) . وجـــــاء فـــــي القـــــرآن 1(فــــَ

َأِل اْلَقْرَيَة(]يوســـــو: ــْ اَلْينَ [. )82الكـــــريم: )َواســـ ــَ اَلْينَ ) (:َفَتعـــ ــَ ــي  (:َتعـــ ــر, مبنـــ ــل أمـــ فعـــ

علـــــــى الســـــــكون؛ التصـــــــاله بــــــــ)نون( النســـــــوة. و)نـــــــون( النســـــــوة: فـــــــي محـــــــل رفـــــــع 

 فاعل.  

ــر  ( 2 ــل امخـ ــان معتـ ــة إذا كـ ــرف العلـ ــذف حـ ــى حـ ــر علـ ــل األمـ ى الفعـ ــَ ل: , مثـــ ُيْبنـ

ِر  -)ُاْدُن  يبنــــــــــى الفعــــــــــل األمــــــــــر علــــــــــى مــــــــــا يجــــــــــزم بــــــــــه ِاْرَض(. أي: ) –ِاجـــــــــْ

ي : )نقـــــول مضـــــارعه, معتـــــل ايخـــــر, وهـــــو حـــــذف حـــــرف العلـــــة(, فعـــــل أمـــــر, ُمْبنـــــَ

اُلوا -تعــــالى-فــــي مثــــل قولــــه  (.علــــى حــــذف حــــرف العلــــة يِّْن  اْدعُ : )قــــَ ــَ َك ُيبــ ا َربــــَّ َلنــــَ

ا ِهَي(]البقـــــرة: ا مـــــَ ــَ ــه68َلنـــ اَها -الىتعـــــ - [, وفـــــي مثـــــل قولـــ ةا َتْرضـــــَ َك ِقْبلـــــَ : )َفَلُنَولَِّينـــــَّ

َول ِ  ــَ ــرة: فـــ ِجِد اْلَحَراِم(]البقـــ ــْ ْطَر اْلَمســـ ــَ َك شـــ ــَ ــه 144َوْجهـــ ــل قولـــ ــي مثـــ ــالى-[, وفـــ : -تعـــ

يُّ  ا النَّبــــِ ــَ ا َأيُّهــ قِ )يــــَ اْغِفْر -تعــــالى-[, وفــــي مثــــل قولــــه 1َّللاََّ(]األحــــزاب: اتــــَّ ــَ ا فــ ــَ : )َربَّنــ
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ْر عَ  ا َوَكفـــــِّ ا ُذُنوَبنـــــَ يَِّئاِتَنا نــــــَّ َلنـــــَ اا ســـــَ ــَ َراِر(]آل عمــــــران: َوَتَوفَّنـــ َع اأْلَبـــــْ (, اْدعُ [. )193مـــــَ

   (.َيَتَوفَّى(, من )َتَوفََّنا(, و)َيتَِّقي(, من )اتَّقِ (, و)َيْدُعومن )

ى الفعــــل األمــــر علــــى حــــذف )النــــون( إذا اتصــــل بــــه )ألــــف( الثنــــين,  (٣ ُيْبنــــَ

ــل:  ــة(, مثــــ ــاء( المخاطبــــ ــة, أو )يــــ ا )أو )واو( الجماعــــ ــَ يــــ وا  -َأدِ  ي(؛ أي:  –َأدُّ َأدِ 

ــو ) ــة, وهـــ ــال الخمســـ ــن األفعـــ ــارعه مـــ ــه مضـــ ــزم بـــ ــا يجـــ ــى مـــ ــر علـــ ــل األمـــ ــى الفعـــ يبنـــ

ــه (. حـــــذف النـــــون  ْ َْرضِ -تعـــــالى-فـــــي مثـــــل قولـــ ــِ ا َولـــ ــَ اَل َلهـــ ــَ ا  : )َفقـــ ا َأْو اْئِتيـــــَ ــا َطْوعـــ

ا َطاِئِعيَن(]فصـــــلت: ــَ ا َأَتْينـــ ــَ ا َقاَلتـــ ــا ــالى: )َوِإذَ -فـــــي مثـــــل قولـــــه [, 11َكْرهـــ ْم  اتعـــ ــُ ــَل َلهـــ ِقيـــ

وا ــُ َفَهاُء  آِمنـــ ــُّ ُم الســـ ــُ ْم هـــ ــُ َفَهاُء َأاَل ِإنَّهـــ ــُّ َن الســـ ــَ ا آمـــ ــَ ْؤِمُن َكمـــ ــُ اُلوا َأنـــ ــَ اُ  قـــ ــَّ َن النـــ ــَ ا آمـــ ــَ َكمـــ

وَن(]البقرة: ــُ ْن اَل َيْعَلمـــ ــِ وا(: [ 13َوَلكـــ ــُ ــون(. )آِمنـــ ــذف )النـــ ــى حـــ ــي علـــ ــر, مبنـــ ــل أمـــ فعـــ

: -عــــــالىت -ه وفــــــي مثــــــل قولــــــ  .1و)الــــــواو(: )واو( الجماعــــــة فــــــي محــــــل رفــــــع فاعــــــل

َراِئيَل  ي ِإســـــــْ ا َبنـــــــِ ُروا)يـــــــَ ْيُكْم  اْذكــــــُ ُت َعلـــــــَ ي َأْنَعمـــــــْ َي الَّتـــــــِ واِنْعَمتـــــــِ ِدي ُأوِف  َوَأْوفــــــُ ِبَعهـــــــْ

اَي  ِدُكْم َوِإيـــــــَّ اْرَهُبونِ ِبَعهــــــْ ــَ ْرَيُم -تعـــــــالى-[, وفـــــــي مثــــــل قولـــــــه 40(]البقـــــــرة:فــــ ا مـــــــَ : )يـــــــَ

ي ــِ ــرَّاِكِعينَ  اْقُنتــــ َع الــــ ــَ ي مــــ ــِ ُجِدي َواْرَكعــــ ــْ ِك َواســــ ــِّ ــران:ِلَربــــ ــول43(]آل عمــــ ــل : [. نقــــ )فعــــ

ــة,  ــين, أو )واو( الجماعـــ ـــ)ألو( االثنـــ ــاله بـــ ي علـــــى حـــــذف )النـــــون( التصـــ ــَ أمـــــر, ُمْبنـــ

ا أو )يـــــــاء( المخاطبـــــــة(. ــّ اْرَهُبوِن(: : )-تعـــــــالى-قولـــــــه  أمـــــ وا(: فـــــــَ ــُ ــا: )ِاْرَهبـــــ فإعرابهـــــ

ــو  ــذف )النــــ ــي علــــــى حــــ ــر, مبنــــ ــواو(: فعــــــل أمــــ ــة, و)الــــ ـــ)واو( الجماعــــ ــاله بــــ ن( التصــــ
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ــة ــْ )واو( الجماعــــ ِت الِفعــــ ــَ ــة، َوقــــ ــون(: للوقايــــ ــل. و)النــــ ــع فاعــــ ــل رفــــ ــي محــــ ــن : فــــ َل مــــ

   .١الكسر؛ الّتصاله بـ)ياء( المتكّلم التي حذفت؛ للتخفيف. وهي مفعول به

المضـــارُع مـــا دلَّ علـــى معنـــى فـــي نفســـه مقتـــرٍن بزمـــاٍن يحتمـــل الحـــاَل   .١١٣

ه (,يــــــــــتعلَّمُ )و  (,يجتهــــــــــدُ )و  (,يجــــــــــيءُ ) :مثــــــــــلل ٢والســـــــــتقبالَ  ل أن يقبــــــــــ  :وعالمتــــــــــُ

(, ســـــوف نجـــــيءُ و) (,ســـــيقول) :مثـــــل (,لـــــن)أو  (,لـــــم)أو  (,ســـــوفَ )أو  (,الســـــينَ )

ــلْ و) ْم َأكســـ ــَ ــأخرَ و) (,لـــ ــْن َأتـــ ــدخالن  (.لـــ ــتقبال, يـــ ــان لالســـ ــوف(: حرفـــ ــين(, و)ســـ )الســـ

ــيس  ــه, ولـــ ــن عالماتـــ ــا مـــ ــار , فهمـــ ــل المضـــ ــى الفعـــ ــي علـــ ــي فـــ ــأثير إعرابـــ ــا أيُّ تـــ لهمـــ

وا َأيَّ  ْعَلمُ يَ َوســـــَ : )-تعـــــالى-الفعـــــل المضـــــار  بعـــــدهما, فـــــي مثـــــل قولـــــه  ــُ ِذيَن َظَلمـــ الـــــَّ

ٍب َيْنَقِلُبوَن(]الشــــــعراء: ْوفَ : )-تعــــــالى-[. وفــــــي مثــــــل قولــــــه 227ُمْنَقلــــــَ ُئُهمُ  َوســــــَ  ُيَنبــــــِ 

َنُعوَن(]المائدة: ِإنَّ : )-تعــــــالى-(, فــــــي مثــــــل قولــــــه لـــــمأو ) [.14َّللاَُّ ِبمــــــا كــــــاُنوا َيصــــــْ

َذْرَتهُ  ْيِهْم َأَأنــــــْ َواء  َعلــــــَ ُروا ســــــَ ِذيَن َكفــــــَ ِذْرُهمْ ْم َأْم الـــــَّ ْم ُتنـــــْ ــَ وَن(]البقرة:  لـــ ْم [, )6اَل ُيْؤِمنــــــُ لـــــَ

ِذْرُهمْ  ِذْرُهمْ (: )ُتنـــــْ ِذرْ (: )ُتنـــــْ , وعالمـــــة جزمـــــه الســـــكون، (: فعـــــل مضـــــار , مجـــــزومُتنـــــْ

والفاعــــــل ضــــــمير مســــــتتر؛ تقــــــديره: )أنــــــت(، و)الهــــــاء(: ضــــــمير مبنــــــي, فــــــي محــــــل 

ــع الــــذكور ــب مفعــــول بــــه، و)المــــيم(: عالمــــة جمــ : -لىتعــــا-ولــــه فــــي مثــــل ق .3نصــ

ِرَق اأْلَْرَض ) ْن َتخـــــْ َك لـــــَ ْن َتْبلــــُ َ ِإنــــَّ ــَ ِرقَ ) [.37:]االســــراء(اْلِجبـــــاَل ُطوالا  َولــ ْن َتخــــْ (: لــــَ
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ــتقبال.(: لــــــن) ِرقَ ) حــــــرف نفــــــي, ونصــــــب, واســــ ــْ ــار (َتخــــ ــوب ,: فعــــــل مضــــ  ,منصــــ

ــُ َ ) عالمـــــــة نصــــــبه الفتحـــــــة.و  ,)لن(ـ بــــــ  ْن َتْبلــــ ــَ  ,ونصـــــــب ,نفـــــــي ,حــــــرف (:لـــــــن): (لــــ

   .(: فعل مضار , منصوب, بـ)لن(, وعالمة نصبه الفتحةَتْبُل َ )واستقبال.  

الفعل المضارع, له حالت تختلف باختالف سياقه, وباختالف ما اتصل به,   .١١4

 كامـتي:  

الفعـــل المضـــارع مرفـــوع, إن لـــم يســـبقه ناصـــب, ول جـــازم. وإن لـــم يتصـــل   ( 1

بــــه )نــــون التوكيــــد(, أو )نــــون النســــوة(. نقــــول: فعــــل  مضــــارع, مرفــــوع, ألنــــه 

ــم ــم يتصـــــل بــــــ)نون( التوكيـــــد, ول لـــ  )نـــــون( يســـــبقه ناصـــــب, ول جـــــازم. ولـــ

   [.5(]الفاتحة:َنْسَتِعينُ َوِإيَّاَك   َنْعُبدُ تعالى: )ِإيَّاَك  -في مثل قوله النسوة.  

ــوُن( التوكيـــد,   ( 2 ــتح, إذا اتصـــلت بـــه )نـ ــى علـــى الفـ ــل المضـــارع, يبنـ فـــي الفعـ

ل  مــــــِ -تعــــــالى-مثــــــل قولــــــه  اَبُكْم َفضــــــْ ِئْن َأصــــــَ وَلنَّ  َن َّللاَِّ : )َولــــــَ ْن َلَيقــــــُ ْم َتكــــــُ َأْن لــــــَ كــــــَ

َنكُ  ــْ ــاء:َبيــ ْوزاا َعِظيماا(]النســ ــَ َأُفوَز فــ ــَ ْم فــ ــُ ُت َمَعهــ ــْ ي ُكنــ ــِ ا َلْيَتنــ ــَ ة  يــ َودَّ ــَ ُه مــ ــَ ا [73ْم َوَبْينــ ــَّ . وأمــ

ــالى-فــــي مثــــل قولــــه  َأْلَتُهمْ -تعــ ــَ ِئْن ســ ــَ وُلنَّ  : )َولــ ــُ ْل َلَيقــ ــُ ُب قــ ــَ وُض َوَنْلعــ ا َنخــــُ ــَّ ا ُكنــ ــَ ِإنَّمــ

اّلِلَِّ  ــِ َتْهزِ َأبـــ ــْ ُتْم َتســـ ــْ وِلِه ُكنـــ ــُ ِه َوَرســـ ــِ ـــ)الضم( علـــــى )الـــــالم( هـــــي 65(]التوبة:ُئونَ  َوآَياتـــ [ فـــ

: -تعــــــــالى-. وكــــــــذلك فـــــــي مثــــــــل قولـــــــه 1دالـــــــة علـــــــى )واو( الجماعــــــــة المحذوفـــــــة

 

 .(1/152وإلشبا  المسألة, ينظر كتاب: الَجَمل في ِإْعِراِب, ُمْفَرَداِت الُقْرآِن َواْلُجَمل( ) 1
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ْرَكُبنَّ ) ــَ ْن َطَبٍق(]االنشـــــقاق: َلتــ ا عـــــَ (:  [. نقـــــول فـــــي19َطَبقـــــا وَلنَّ فعـــــل  مضـــــار , )َلَيقــــُ

 اله بـ)نوُن( التوكيد.  مبني على الفتح؛ التص

ــوة,   (٣ ــه )نـــون( النسـ ــلت بـ ــكون إذا اتصـ ــى السـ ــارع, يبنـــى علـ ــل المضـ ــي الفعـ فـ

ى-تعــــــــالى-مثــــــــل قولــــــــه  ِرَكاِت َحتــــــــَّ وا اْلُمشــــــــْ ْؤِمنَّ  : )َواَل َتْنِكحــــــــُ , [221(]البقــــــــرة:يـــــــُ

ْؤِمْنَن(:  ـــ))يـــــــُ ــاله بـــــ ــار  , مبنـــــــي  علـــــــى الســـــــكون؛ التصـــــ ــوة.فعـــــــل  مضـــــ  نوُن( النســـــ

اتُ -تعــــالى-وفــــي مثــــل قولــــه  محــــل رفــــع فاعــــل. )نــــوُن( النســــوة: فــــيو  : )َواْلُمَطلَّقــــَ

َن  َة ُقُروٍء(]البقــــــرة:َيَتَربَّصـــــْ ِهنَّ َثاَلثــــــَ َن(.  [. مثــــــل:228ِبَأْنُفســــــِ نقــــــول: فعــــــل  )َيَتَربَّصـــــْ

)نـــــوُن( النســـــوة: فـــــي و مضـــــار  , مبنـــــي  علـــــى الســـــكون؛ التصـــــاله بــــــ)نوُن( النســـــوة.

 ل رفع فاعل.  مح 

 كامتي: ه أداة جزم, ن مجزوًما إذا سبقت الفعل المضارع, يكو  (4

ــًدا,  .أ ــاًل واحــ ــزم فعــ ــرف: تجــ ــل: أحــ ا(, و)لُم( مثــ ــَّ ــم(, و)لمــ ــا: )لــ م(, أخواتهــ ــَ )لــ

)لـــــم(: حـــــرف نفـــــي, وجـــــزم, وقلـــــب. إنـــــه ينفـــــي *. ١األمـــــر, و)ل(: الناهيـــــة:

ل ٢إلــــى الماضــــيحــــدوث الفعــــل المضــــارع, ويجزمــــه ويقلــــب معنــــاه مــــن الحــــال 

لْ -تعــــالى-فــــي مثــــل قولــــه  د  َّللاَُّ : )قــــُ َو َّللاَُّ َأحــــَ َمدُ   هــــُ ْم  الصــــَّ ْد َولــــَ ْم ُيولـــَ ْد َولـــَ ْم َيلـــِ لـــَ

ْن  (]اإلخالص:َيكــــــُ د  ــَ واا َأحــــ ــُ ُه ُكفــــ ــَ ــه  [.4-1لــــ ْم  : )َوِإذا-تعــــــالى-وفــــــي مثــــــل قولــــ ــَ لــــ

 

 .(184(, وأدوات اإلعراب )ص:  183/  2جامع الدرو  العربية ) 1
 . (209أدوات اإلعراب )ص:   2
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ْأِتِهْم  ْوال اْجَتَبْيَتهــــــا ]األعــــــراف:تـــــَ ٍة قــــــاُلوا لــــــَ : -تعــــــالى-ثــــــل قولــــــه [. فــــــي م203ِب يــــــَ

َذْرَتُهْم َأمْ  ِذْرُهْم  )َأَأنـــــْ ْم ُتنــــْ وَن(]البقرة:لــــَ ا(: تفيــــد اســــتمرار النفــــي [, 6اَل ُيْؤِمنـــــُ *)لمــــَّ

ــب ــزم, وقلــ ــي, وجــ ــرف نفــ ـــ)لمَّا(: حــ ــتكلمل فــ ــين الــ ــي, ولحــ ــن الماضــ ــل: ١مــ ل مثــ

ْم(. ولكنـــه يختلـــف عنـــه فـــي الدللـــة الزمنيـــة. فــــ)لم(: يقلـــب معنـــى المضـــارع  )لـــَ

ــى الماضــــي,  ــه إلــ ــالى-فــــي مثــــل قولــ ْبتُ -تعــ ــِ وا : )َأْم َحســ ــُ ِمْم َأْن ُتْتَركــ ــَ ا َيْعلــ ــَّ َّللاَُّ  َوَلمــ

ُدوا ِمْنُكْم(]التوبــــة: ِذيَن جاهــــَ كٍّ -تعــــالى-فــــي مثــــل قولــــه و [. 16الــــَّ ي شــــَ ْم فــــِ ْل هــــُ : )بــــَ

نْ  ــِ ْل مــ ــَ ِري بــ ُذوُقوا ِذكــــْ ــَ ا يــ ــَّ ــل قولــــه 8َعَذاِب(]ســــورة ص:  َلمــ : -تعــــالى-[, وفــــي مثــ

لْ  ــُ ا قــ ــَّ راُب آَمنــ ــْ ِت اأْلَعــ ــَ وا  )قالــ ــُ ْم ُتْؤِمنــ ــَ َلْمنالــ ــْ وا َأســ ــُ ْن ُقولــ ــِ ْدُخِل  َولكــ ــَ ا يــ ــَّ ــاُن َوَلمــ يمــ اإْلِ

وِبُكْم ]الحجـــــرات: ــُ ي ُقلـــ ــِ ــه 14فـــ ــي مثـــــل قولـــ ْنُهمْ -تعـــــالى-[. وفـــ ِريَن مـــــِ ــَ ــَّ  : )َوآخـــ ا َلمـــ

وا  يُم ]الجمعــــــة:َيْلَحقـــــُ َو اْلَعِزيــــــُز اْلَحكــــــِ ْم َوهــــــُ *)لم( األمـــــر: تجـــــزم الفعـــــل  [.3ِبهــــــِ

ــبقها ح ــم يسـ ــورة إذا لـ ــرد مكسـ ــارع, وتـ ــواو(ل المضـ ــاء(, أو )الـ ــا )الفـ ــي مثـــل رفـ فـ

اِ  ِإَذا -تعـــــالى-قولـــــه  ــدَّ َوَة الـــ ــْ ِإنِّي َقِريـــــب  ُأِجيـــــُب َدعـــ ــَ ي فـــ ــِّ اِدي َعنـــ ــَ َأَلَك ِعبـــ ــَ : )َوِإَذا ســـ

ــَ  َتِجيُبوااِن َدعـــ ــْ ُدوَن(]البقرة: َفْلَيســـ ــُ ْم َيْرشـــ ي َلَعلَّهـــــُ ــِ وا بـــ ي َوْلُيْؤِمنـــــُ ــِ [, وفـــــي مثـــــل 186لـــ

ــالى-قولـــــه  بْ : )-تعـــ ــْ  َوْلَيْكتـــــُ ْدِل(]البقرة:َنُكمْ َبيـــ ــَ ب  ِباْلعـــ ــِ [. وفـــــي مثـــــل قولـــــه 282 َكاتـــ

ِعيفاا َأْو الَ  -تعـــــالى – ا َأْو ضـــــَ ِفيها قُّ ســــــَ ِه اْلحـــــَ ِذي َعَليــــــْ اَن الـــــَّ ِإْن كــــــَ َتِطيُع َأْن )فـــــَ  َيســــــْ

َو  لَّ هـــــــُ لْ ُيمـــــــِ ــِ ْدِل(]البقرة: َفْلُيْملـــــ ُه ِباْلعــــــــَ : -تعــــــــالى-فـــــــي مثــــــــل قولـــــــه [, و 282َوِليـــــــُّ

 

 . (211أدوات اإلعراب )ص:   1
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ْق ) عَ ِلُيْنفـــــِ ْن ُذو ســـــَ َعِتِه ]الطـــــالق:ٍة مـــــِ : )َونـــــاَدْوا -تعـــــالى-[. وفـــــي مثـــــل قولـــــه 7ســـــَ

كُ  َيْقِض  يــــا مالــــِ ْم مــــاِكُثوَن لــــِ َك قــــاَل ِإنَّكــــُ وتكــــون ســــاكنة  [.77]الزخــــرف:َعَلْينــــا َربــــُّ

ــواو( ــاء(, أو حــــــرف )الــــ ــبقها حــــــرف )الفــــ ــه إذا ســــ ــل قولــــ ــي مثــــ ــالى-, فــــ : -تعــــ

ْر ) ــُ ْأِتكُ َفْلَيْنظــ ــاا َفْليــــَ ُه ]الكهــــو:َأيُّهــــا َأْزكــــى َطعامــ ِرْزٍق ِمنــــْ ــِ ــي مثــــل قولــــه  [.19ْم بــ وفــ

ِر : )-تعـــــالى- َق ]الطـــــارق:َفْلَيْنظـــــُ مَّ ُخلـــــِ ْنســـــاُن مـــــِ حـــــرف : ١*)ل(: الناهيـــــة [.5اإْلِ

ــل  ــى الفعـ ــدخل علـ ــرف يـ ــذا الحـ ــلل وهـ ــام بالفعـ ــن القيـ ــد طلـــب الكـــف عـ ــزم, يفيـ جـ

ــب ــى المخاطــ ــند إلــ ــل المســ ــى الفعــ ــدخل علــ ــا يــ ا مــ ــً ــارعل وغالبــ ــل ، المضــ فــــي مثــ

مْ : )وَ -تعــــــــالى-قولــــــــه  ــُ ــَل َلهــــــ ُدوا  ِإَذا ِقيــــــ ُن َل ُتْفســــــــِ ــْ ا َنحــــــ ــَ اُلوا ِإنَّمــــــ ــَ ي اأْلَْرِض قــــــ فــــــــِ

ِلُحوَن(]البقرة: ــْ دُ [, 11ُمصــــ ــِ فعــــــل مضــــــار , مجــــــزوم, وعالمــــــة جزمــــــه وا(: )َل ُتْفســــ

َوَل : )-تعـــــالى-وفـــــي مثـــــل قولـــــه  حـــــذف )النـــــون(؛ ألنـــــه مـــــن األفعـــــال الخمســـــة.

ا  ــَ َجَرَة َفتَ َتْقَربـــــ ِذِه الشــــــــَّ اِلِمي هــــــــَ َن الظــــــــَّ ا مــــــــِ -[, وفـــــــي مثــــــــل قولــــــــه 35َن(]البقرة:ُكونـــــــَ

وى -تعـــــــــــــالى ــْ رِّ َوالتَّقـــــــــــ ــِ ى اْلبـــــــــــ ــَ ــاَوُنوا َعلـــــــــــ ــَ َول َتعـــــــــــــاَوُنوا : )َوَتعـــــــــــ ِم َعلـــــــــــ ــْ ثـــــــــــ ى اإْلِ

ــدة: ــه 2َواْلُعْدواِن(]المائـــــ ــل قولـــــ ــي مثـــــ ــالى-[. وفـــــ عْ : )-تعـــــ ــِ ا  َول َتتَّبـــــ ــَّ واَءُهْم َعمـــــ ــْ أَهـــــ

(]المائــــــــدة: َن اْلَحقِّ  َول َتْأُكُلوهـــــــا: )-تعــــــــالى-ي مثــــــــل قولــــــــه [. وفــــــــ 48جــــــــاَءَك مــــــــِ

ــاء: داراا َأْن َيْكَبُروا(]النســــ رافاا َوبــــــِ ــْ ــل قولــــــه [. و 6ِإســــ ــالى-فــــــي مثــــ لْ َول : )-تعــــ ــَ  َتْجعــــ

َك  ــِ ةا ِإلــــــــــــى ُعُنقــــــــــ ــَ َدَك َمْغُلولــــــــــ ــَ ْطهايــــــــــ ــاا  َول َتْبســــــــــــُ َد َمُلومــــــــــ ــُ ِط َفَتْقعــــــــــ ــْ لَّ اْلَبســــــــــ ــُ كــــــــــ

 

 . (189أدوات اإلعراب )ص:   1
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ــة ا[. 29َمْحُسوراا(]اإلســــــــراء: ــدخل )ل( الناهيـــــ ــد تـــــ ــل وقـــــ ــى الفعـــــ ــة علـــــ لجازمـــــ

فــــي مثــــل ع المســــند إلـــى الفاعــــل )غيـــر المخاطــــب(, كـــــ)الغائب( مـــثاًل, المضـــار 

   [.282ب  َأْن َيْكُتَب َكما َعلََّمُه َّللاَُّ(]البقرة:كاتِ َول َيْأَب  : )-تعالى-قوله 

)ِإْن( الشــــــــــرطية, أدوات الشــــــــــرط الجازمــــــــــة: أدوات تجــــــــــزم فعلــــــــــين,  . ب

ــين ــزم فعلــ ــا تجــ ــي: ِثْنتَــــ , ١وأخواتهــ َرةَ وهــ ــْ ا(,  َأَداةا: )ا َعشــ ــَ ــان. ِإْن, وٍإْذ مــ ــا حرفــ وهمــ

ا, َوَأْي(, و  ا, َوَكْيَفمــــَ ى, َوَحْيُثمــــَ َن, َوَأنــــَّ اَن, َوَأيــــْ ى, َوَأيــــَّ ا, َوَمتــــَ ا, وَمْهمــــَ ْن, ومــــَ )مــــَ

َماء :  ــْ ا َأســ ــُ وهــــي الحــــرف: تــــربط الجــــواب بالشــــرط, الشــــرطية: (: ِإنْ )* 2َوَجِميُعهــ

ى َّللاَِّ  َتُتوبـــا ِإنْ : )-تعــــالى- وفـــي مثــــل قولـــه الـــذي يجـــزم فعلـــين. َغْت ِإلـــَ ْد صـــَ َفقـــَ

ــا ــريم:ُقُلوُبُكمــ ــة. )ِإنْ [. )4(]التحــ ــرطية جازمــ ا(: شــ ــَ ــل َتُتوبــ ــو فعــ ــرط, وهــ ــل الشــ (: فعــ

مضـــــار , مجـــــزوم, وعالمـــــة جزمـــــه حـــــذف )النـــــون(؛ ألنـــــه مـــــن األفعـــــال الخمســـــة، 

ــمير متصـــــــل, مبنـــــــي فـــــــي محـــــــل رفـــــــع فاعـــــــل. )ألـــــــفو) ــين: ضـــــ دْ ( االثنـــــ (: َفقـــــــَ

 

 (. 151/ 1اعد اللغة العربية )النحو الواضح في قو  1
. إن دلت األداة على زمان أو مكان كانت في محل نصب على الظرفية  1تعرب أدوات الشرط كما يأتي:    2

ا, وأدوات هذا النو  هي: )متى, وأيَّاَن, للزمان(،   الزمانية أو المكانية لفعل الشرط إن كان تامًّا، ولخبره ِإْن كان ناقصا
. إن دلت األداة على حدث كانت مفعوالا مطلقاا  2ما للمكان(، و)َأْي مضافة إلى زمان أو مكان(.  )أيَن, وأنَّى, وحيثو

. ِإْن دلت على الحال كانت في محل نصب على  3لفعل الشرط, وأداة هذا النو  هي: )أي( مضافة إلى المصدر.  
ا, وأداتا  الحال إن كان فعل الشرط تامًّا، وخبراا لفعل الشرط إن هذا النو  هما: )كيفما(, و)أي( مضافة    كان ناقصا

. إن دلت على )ذات( كانت في محل رفع على أنها مبتدأ إن كان فعل الشرط الزماا، أو  4إلى ما يفيد الحال.  
ياا و  ياا واقعاا على أجنبي منها, وفي محل نصب على أنها مفعول به إن كان فعل الشرط متعدِّ ا، أو متعدِّ ا ناقصا اقعا

أدوات هذا النو  هي: )َمْن, وما, ومهما, وأي مضافة إلى اسم ذات(. النحو الواضح في قواعد اللغة  على معناها, و 
 (. 38(, وأدوات اإلعراب )ص: 133/  10(, وإعراب القرآن وبيانه )151/ 1العربية )



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

79 
 

ــا) ــرط، )ءالفـــ ــواب الشـــ ــة لجـــ دْ (: رابطـــ ــَ ــق. )قـــ ــرف تحقيـــ َغْت (: حـــ ــَ َغى)(: صـــ ــَ (: صـــ

ــذفت األلـــــــففعـــــــل مـــــــاض, مبنـــــــي علـــــــى الفـــــــتح المقـــــــّدر علـــــــى ) (؛ للتعـــــــذر. وحـــــ

َغى(؛ اللتقــــــاء الســــــاكنين. وهــــــو الفعــــــل: )لـــــفأل ا) ا صـــــَ (: فــــــي محــــــل جــــــزم؛ جوابــــــا

ِإْن تــــاُبوا: )-تعـــــالى-للشـــــرط الجـــــازم. وفـــــي مثـــــل قولـــــه  الةَ  فــــَ ُوا َوَأقـــــاُموا الصـــــَّ  َوآتـــــَ

وا الزَّكـــــــاةَ  ِبيَلُهْم(]التوبة: َفَخلــــــُّ ِإنْ [. )5ســـــــَ (: ِإنْ (: )الفـــــــاء(: حســـــــب مـــــــا قبلهـــــــا. )فــــــَ

(: فعــــــل مــــــاٍض, مبنــــــي علــــــى الضــــــم؛ التصــــــاله بـــــــ)واو( تـــــاُبواشــــــرطية جازمــــــة. )

ــل,  ــمير متصــــ ــة: ضــــ ــرط، و)واو(: الجماعــــ ــل الشــــ ــزم فعــــ ــل جــــ ــي محــــ ــة, فــــ الجماعــــ

وامبنـــــــي, فـــــــي محـــــــل رفـــــــع فاعـــــــل. ) (: رابطـــــــة لجـــــــواب الشـــــــرط. الفــــــاء(: )َفَخلــــــُّ

وا) ــُّ (: فعــــــل أمـــــر, مبنـــــي علـــــى حــــــذف )النـــــون(؛ ألن مضـــــارعه مـــــن األفعــــــال َخلـــ

ــة:  ــازم، و)واو(: الجماعـــــ ــرط الجـــــ ا للشـــــ ــا ــزم؛ جوابـــــ ــل جـــــ ــي محـــــ ــو فـــــ ــة. وهـــــ الخمســـــ

ــل.  ــل رفــــع فاعــ ــي فــــي محــ ــمير متصــــل, مبنــ ــل قولــــه ضــ َوِإْن : )-تعــــالى-وفــــي مثــ

ْأُتوُكمْ  ــَ اَرى  يـــ اُدوُهمْ ُأســــــَ ــَ وَ  ُتفـــ رَّ  َوهــــــُ ْيُكْم ِإْخَراُجُهمْ ُمحـــــَ [, وفــــــي مثــــــل 85(]البقـــــرة:م  َعلــــــَ

ِإْخواُنُكمْ : )-تعــــــــــــالى-قولــــــــــــه  ــَ ــاِلُطوُهْم فـــــــــ َن  َوِإْن ُتخـــــــــ َد مــــــــــــِ ُم اْلُمْفســــــــــــِ َوَّللاَُّ َيْعلــــــــــــَ

ِلِح(]البقرة: نْ -تعـــــالى-وفـــــي مثـــــل قولـــــه  [,220اْلُمصـــــْ اِب مـــــَ ِل اْلِكتـــــَ ْن أَهـــــْ ِإْن  : )َومـــــِ

ُه  ــْ اٍر َتْأَمنــ َؤد ِ ِبِقْنطـــــَ نْ  هِ يــــُ ْنُهْم مــــَ َك َومـــــِ ُه ِإْن  ِإَليـــــْ ِديَناٍر َتْأَمنــــْ هِ بـــــِ َؤدِ  ا  َل يــــُ َك ِإالَّ مـــــَ ِإَليـــــْ



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

80 
 

ا(]آل عمــــــران: ِه َقاِئمـــــا َت َعَليـــــْ لْ وفـــــي مثـــــل: )[, 75ُدمـــــْ ــَ ا َتْفعـــ ــَ رًّا  ِإْذ مـــ َدمْ شــــــَ ــْ . 1(َتنـــ

 وكقول الشاعر ]من الطويل[

 آتياتأمُر َمْن  ُتْلفِ ما أنت آمر  ... بِه  ِإْذ َما َتْأتِ وإنك 

َما ) بمعنى: ِإْذ  الفعلين. على خالٍف, وعمُلها    (: حرف؛  َوَجَزَمِت  َفُبِنْيْت,  )ِإْن(. 

الجزم قليل. واألكثر أن تهمل, ويرفع الفعالن بعدها. وذهب بعضهم إلى أنها ال تجزم  

َلْتهَ  ا  إال في ضرورة الشعر. وأصلها: )ذا( الظرفية، لحقتها )ما( الزائدة؛ للتوكيد, َفَحمَّ

؛ ألنها ال معنى لها إال ربط الجواب بالشرط، بخالف  معنى: )ِإْن(، فصارت حرفاا مثلها

ُأَخَر. ) الربط معانَي  لها غير معنى  فِإنَّ  َمابقية األدوات  (: حرف شرط, جازم.  ِإْذ 

العلة,  َتْأتِ ) الشرط, وهو فعل مضار , مجزوم, وعالمة جزمه حذف حرف  (: فعل 

(: جواب الشرط, وهو  فِ ُتلْ مستتر, وجوباا؛ تقديره: )أنت(. ))الياء(. والفاعل ضمير  

ضمير   والفاعل  )الياء(.  العلة,  حرف  حذف  جزمه  وعالمة  مجزوم,  مضار ,  فعل 

ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه  َوَمْن َيْرَتِدْد  : )-تعالى-وفي مثل قوله  مستتر, وجوباا؛ تقديره: )أنت(.  

ْنَيا َواْيِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم   َطْت َفُأوَلِئَك َحبِ َفَيُمْت َوُهَو َكاِفر    أَْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

َخاِلُدوَن(]البقرة: َيْرَتِدْد(:  [,  217ِفيَها  جزمه  )َوَمْن  وعالمة  مجزوم,  مضار ,  فعل 

قوله    السكون. مثل  )- تعالى-وفي  َيَتَعدَّ  :  ُهُم  َوَمْن  َفُأوَلِئَك   ِ َّللاَّ ُحُدوَد 

(:  [,  229(]البقرة:ونَ الظَّاِلمُ  فعل مضار , مجزوم, وعالمة جزمه حذف حرف  )َمْن َيَتَعدَّ

 

 (.  150/ 1ية )(, والنحو الواضح في قواعد اللغة العرب203, و186/  2جامع الدرو  العربية ) 1
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)األلو( قوله  .  العلة  مثل  )-تعالى- وفي  ُيِردْ :  اْيِخَرِة    َوَمْن  ِمْنها]آل    ُنْؤِتهِ َثواَب 

ا  ِبِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرنا ِبه  َمْهما َتْأِتنا : )َوقاُلوا  -تعالى-[. وفي مثل قوله  145عمران:

فعل مضار , مجزوم, وعالمة  )َمْهَما َتْأِتَنا(:  ,  [ 132(]األعراف:ما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ فَ 

 .  جزمه حذف حرف العلة )الياء(

 : 1وكما في قول طرفة

  َأْرِفدِ القوُم  متى َيْسَتْرِفدولسُت بَحالَِّل الِتالِ  مَخافةا ... ولكْن 

( نحو:  ُتَساِفرْ وفي  قوله    ُأَساِفرْ   َأيَّاَن  مثل  وفي  )- تعالى- َمَعَك(.  َتُكوُنوا :    َأْيَنما 

َأْيَن  : )-تعالى- [. وفي مثل قوله  78اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة ]النساء:  ُيْدِرْكُكمُ 

َجِميعاا(]البقرة:  َيْأتِ   ما َتُكوُنوا َأْجِلْس [. وفي نحو: )148ِبُكُم َّللاَُّ  (. وفي  أنَّى َتْجِلْس 

كيفما  [. ونحو: )144ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ]البقرة:  َوَحْيُث ما ُكْنُتْم َفَولُّوا: )-تعالى-مثل قوله  

. وفي  2في إجابته(   َيْسَأْلَك َفاَل َتَتَهاَونْ   َأيُّ صديقٍ )  عليكم(. وفي نحو:  تكونوا ُيَولَّ 

اْلُحْسنى -تعالى-مثل قوله   اأْلَْسماُء  َفَلُه  َتْدُعوا  )َأيًّا ما  [. وفي مثل  110سراء:]اإل(: 

(]القصص:- تعالى-قوله   وفي مثل قوله  [.  28: )َأيََّما اأْلََجَلْيِن َقَضْيُت َفال ُعْدواَن َعَليَّ

 

 (. 78/ 3تاب لسيبويه )الك 1
معرب، وهو االسم الوحيد من بين أسماء الشرط يرد معربا ال مبنيا. وتعرب )أّي( اعتمادا على االسم  )أي(:    2

أن    -أ  فإذا أضيفت أّي الشرطية إلى اسم ذات، يحتمل في إعرابها.  الذي تضاف إليه أّي ألنها الزمة اإلضافة. 
 . ( 48أدوات اإلعراب )ص:  أن تعرب مفعوال به.. ب. مستوف لمفعوله م يلها فعل متعد غيرتعرب مبتدأ إذا ل



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

82 
 

)- تعالى- ُموا  :  ُتَقدِ  َتْعَمُلوَن  َوَما  ِبَما  َّللاََّ  ِإنَّ   ِ َّللاَّ ِعْنَد  َتِجُدوُه  َخْيٍر  ِمْن  أِلَْنُفِسُكْم 

(]البقرة:  . [ 110َبِصير 

ــر  أدوات .١١5 ــة )إذا الشــ ــر الجازمــ ــو  –ط غيــ ــول  –لــ ــا  –لــ ا  –كلمــ ــَّ ا  –لمــ ــَ َلْومــ

ا  – ا تـــــربط بـــــين الجمـــــل فقـــــط. )لـــــو، كيــــف(: ل تجــــزم الفعــــل بعــــدها,  -أمــــ  وإنَّمـــــَ

ا(: جميعهـــــا أدوات تفيـــــد الشـــــرط, وال تجـــــزم.  ولـــــوال، ولومـــــا، ولمـــــا، وكلمـــــا، وإذا، وأمـــــَّ

ومـــــا(: تـــــدالن علــــــى , و)للــــــوال(، و)1)لـــــو(: تفيـــــد امتنـــــا  الجــــــواب المتنـــــا  الشـــــرط

ــي, وال يليهمـــــا  ا(: ظرفـــــان للماضـــ ــَّ ا(, و)كلمـــ ــرط، و)لمـــــَّ ــواب لوجـــــود الشـــ ــا  الجـــ امتنـــ

إالَّ الفعــــــــــل الماضــــــــــي، و)إذا(: ظــــــــــرف للزمــــــــــان المســــــــــتقبل, وال يليهــــــــــا إالَّ الفعــــــــــل 

ا,  ــا ا(: تفيـــــد التفصـــــيل, وتقـــــوم مقـــــام أداة الشـــــرط, وفعلـــــه معـــ ــَّ ظـــــاهراا, أو مقـــــدراا، و)أمـــ

 .  1هاجواب   لفاء(وتلزم )ا

واألمر( المتصل بآخره )نون( النسوة إعرابه:    -والمضارع    - الفعل الـ)ماضي    . 116

( مبني على السكون. تعالى:  -في مثل قوله    فعل )ماٍض(, أو )مضارع (, أو )َأْمر 

ْرَن    )َفِإَذا َأَمَرُكُم َّللاَُّ(]البقرة:َتَطهَّ َحْيُث  ِمْن  قوله  .  [222َفْأُتوُهنَّ  مثل    : -عالىت-وفي 

: )َيا  -تعالى- [. وفي مثل قوله  228ِبَأْنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروٍء(]البقرة: َيَتَربَّْصَن    ُمَطلََّقاتُ )َوالْ 

ْنَيا َوِزيَنَتَها   ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َفَتَعاَلْيَن    َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ

ا َسرَ  (]األحزاب: احا  [. 28َجِميالا

 

 (. 225/ 2) العربية اللغة قواعد في  الواضح النحو 1
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ْن( المصــــــدرية  -: ]أْن ١ينصــــــب الفعــــــل المضــــــارع إذا ســــــبقته . 117 لــــــن  -)أَ

فــــــاء  -إذن  –واو المعيــــــة  –لم الجحــــــود  -حتــــــى  -لم التعليــــــل  -كــــــي  -

ــب[. ــبوقة بطلــــــ ــببية مســــــ ــه  الســــــ ــل قولــــــ ــالى-مثــــــ َتْحِيي -تعــــــ َأْن : )ِإنَّ َّللاََّ اَل َيســــــــْ

ِربَ  ةا  َيضــــــْ ا َبُعوضــــــَ َثالا مــــــَ ا...(مــــــَ ا َفْوَقهــــــَ ْن( [. 26]البقرة: َفمــــــَ (: تتكــــــون مــــــن )أَ )ألَّ

المصــــدرية الناصــــية, ا)ل( النافيــــة المهملــــة المدمجــــة فيهــــا, والفعــــل المضــــارع 

ي -تعــــالى- فــــي مثــــل قولــــه: ٢الواقــــع بعــــدها يكــــون منصــــوًبا بـــــ)أن( وا َربــــِّ : )َوَأْدعــــُ

ــى وَن  َعســـــــ ــُ ِقيًّا(]مريم:َألَّ َأكـــــــ ــَ ي شـــــــ ــِّ ُدعاِء َربـــــــ ــِ (: )َأْن(:  [.48بـــــــ وَن(: )ألَّ ــُ )َألَّ َأكـــــــ

ــبة، وَن(: نافيــــــــة)ل(:  مصــــــــدرية ناصــــــ ــار , منصــــــــوب. )َأكــــــــُ بـــــــــ)أن(  فعــــــــل مضــــــ

)أنــــــا(. و)أن(  المصـــــــدرية, وهـــــــو فعـــــــل نـــــــاقص، اســـــــمه ضـــــــمير مســـــــتتر؛ تقـــــــديره:

ِقي ا(: فــــي و)الفعــــل(: )أ ْوِني شــــَ َدُم كــــَ وَن(: فــــي تأويــــل مصــــدر؛ تقــــديره: )عــــَ لَّ َأكــــُ

ــل للف ــع فاعــ ــل رفــ ــل:محــ ــى(. ومثــ ــام )عســ ــل التــ لَ )عليــــك  عــ ــِ َذاَكَرَتَك(.  ألَّ ُتْهمــ مــــُ

ى -تعـــــالى-قولـــــه فـــــي مثـــــل و  ا ُموســـــَ ُتْم يـــــَ ْؤِمنَ : )َوِإْذ ُقلـــــْ ْن نــــُ َك  لــــَ َرى لـــــَ ى نــــَ َّللاََّ  َحتــــَّ

َك -تعــــــالى-. وقولــــــه [55َجْهَرةا...(]البقـــــرة: ى ُأمــــــِّ اَك ِإلــــــَ رَّ : )َفَرَجْعنـــــَ ْي َتقـــــَ ــَ ا  كـــ َعْيُنهــــــَ

ــه:َواَل َتْحَزَن( ِدِه آيـــــــاٍت : )هـــــــُ -تعـــــــالى-[. وقولـــــــه 40]طـــــ زُِّل َعلـــــــى َعبـــــــْ ِذي ُينـــــــَ ــَّ َو الـــــ

ِرَجُكمْ َبيِّنـــــــــاٍت  ــْ ى النُّوِر(]الحديـــــــــد: ِلُيخــــــ َن الظُُّلمـــــــــاِت ِإلـــــــــَ : -تعـــــــــالى-[. وقولـــــــــه 9مـــــــــِ

 

 (.1/178(, و)ص: 1/135أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي ) 1
 . (24أدوات اإلعراب )ص:   2
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َفحُ  ــْ اْعُفوا َواصــــ ــَ ْأِتيَ وا )فــــ ــَ ى يــــ َأْمِرِه(]البقرة: َحتــــــَّ ــِ ــالى-[. وقولــــــه 109َّللاَُّ بــــ ا : )-تعــــ ــَ مــــ

اَن  ــَ ذَ ِلَيأْ كــــ ــُ ِك ِإالَّ  خــــ ــِ ــِن اْلَملــــ ي ِديــــ ــِ اُه فــــ ــَ اءَ َأخــــ ــَ -[. وقولــــــه 76َّللاَُّ(]يوســــــو:  َأْن َيشــــ

انَ : )-تعـــــالى ا كــــــَ يعَ َّللاَُّ  َومــــــَ ــِ اَنُكْم(]البقرة: ِلُيضـــ ا : )-تعــــــالى-[. وقولــــــه 143ِإيمــــــَ َومــــــَ

اَن  ــَ َبُهمْ َّللاَُّ كــــــ ذِ  ــَ ــال: ِلُيعــــــ َت ِفيِهْم(]األنفــــــ ــْ ــبوقة 33َوَأنــــــ ــون مســــــ ــود: تكــــــ [. )الم( الجحــــــ

ــن ب  ــم يكـــ ــي: )لـــ ــون منفـــ ــون  -كـــ ــن  -ال يكـــ ــم تكـــ ــه  –لـــ ــان(. وقولـــ ــا كـــ ــال-مـــ : -ىتعـــ

وٍء  ــُ وها ِبســـ ــُّ َذُكمْ )َوال َتَمســـ ــُ ذاب  َأِليم ( َفَيْأخـــ ــَ ــراف:عـــ ــه 73]األعـــ ــالى-[. وقولـــ ــا -تعـــ : )يـــ

   .[73َفْوزاا َعِظيماا(]النساء: َفَأُفوزَ َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم  

في    ُب ِمْثَلُه رفًعا, ونصًبا, وجزًما.الفعل المضارع المعطوف على مضارع ُيْعرَ  . 118

قوله   ِفيَها  -تعالى-مثل  ُيْفِسُد  َمْن  ِفيَها  َأَتْجَعُل  )َقاُلوا  ُنَسبُِّح  الدِّ   َوَيْسِفكُ :  َوَنْحُن  َماَء 

ُ  َلَك(]البقرة: (  ُيْفِسدُ (: فعل مضار , مرفو , معطوف على )َيْسِفكُ [ )30ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ

َيَشْأ  :  - تعالى- وفي مثل قوله  بحرف العطو )الواو(.   ِإْن  اْلَغِنيُّ ُذو الرَّْحَمِة  )َوَربَُّك 

يَِّة َقْوٍم آَخِريَن(]األنعام:ِمْن َبْعِدُكْم مَ   َوَيْسَتْخِلفْ ُيْذِ ْبُكْم   [  133ا َيَشاُء َكَما َأْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّ

.  1)الواو(  العطو  ( بحرف ُيْذِهْبُكمْ (: فعل مضار , مجزوم, معطوف على )َيْسَتْخِلْف )

اِدِقيَن ِبِصْدِقِهْم  - تعالى- وفي مثل قوله    َشاَء َأْو اْلُمَناِفِقيَن ِإنْ   َوُيَعذِ بَ : )ِلَيْجِزَي َّللاَُّ الصَّ

(  ِلَيْجِزيَ (: فعل مضار , منصوب, معطوف على )ُيَعذِ بَ [ )24َعَلْيِهْم(]األحزاب:  َيُتوبَ 
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(  ِلَيْجِزيَ ضار , منصوب, معطوف على )ل مفع  1(:  َيُتوبَ بحرف العطو )الواو(. )َأْو  

   بحرف العطو )أو(.

)واو(  األفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصل به )ألف( الثنين, أو   .١١٩

المخاطبة,  )ياء(  أو  )يفهمان    الجماعة,    - تفهمون    - يفهمون    - تفهمان    -مثل: 

مه  وعالمة جز   (لالنون وعالمة نصبه حذف )  (.النون عالمة رفعه ثبوت )تفهمين(.  

ى ِلْلُمتَِّقيَن  1: )الم )-تعالى-مثل قوله    (. النون حذف ) ( َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهدا

اَلَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم    َوُيِقيُمونَ ِباْلَغْيِب    ُيْؤِمُنونَ   ( الَِّذينَ 2) [,  3  -   1(]البقرة:ُيْنِفُقونَ الصَّ

الخمسة    ثبوت )النون(؛ ألنه من األفعال  فعل مضار , مرفو , وعالمة رفعه  )ُيْؤِمُنوَن(:

(]آل  َأْن َتْفَشاَل   : )ِإْذ َهمَّْت َطاِئَفَتاِن ِمْنُكمْ -تعالى- و)واو( الجماعة فاعل. ومثل قوله  

(: فعل مضار , منصوب, وعالمة نصبه حذف )النون(؛  )َأْن َتْفَشاَل [,  122عمران:

: )َوِإَذا ِقيَل َلُهْم  - تعالى-قوله ألنه من األفعال الخمسة, و)ألو( االثنين فاعل. ومثل 

ُتْفِسُدوا   ُمْصِلُحوَن(]البقرة:َل  َنْحُن  ِإنََّما  َقاُلوا  اأْلَْرِض  )[11ِفي   . ُتْفِسُدوا,  فعل  َل   :)

مضار , مجزوم بـ)ال( النا ية, وعالمة جزمه حذف )النون(؛ ألنه من األفعال الخمسة,  

ِفي    َأْن ُتْفِسُدوا)َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم  :  -تعالى-و)واو( الجماعة فاعل. ومثل قوله  

صلى  -ثل قول القائل في مدح النبي  وفي م[.  22َأْرَحاَمُكْم(]محمد:  َوُتَقطِ ُعوااأْلَْرِض  

 : - هللا عليه وسلم
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 فِي ِعْلٍم َواَل َكَرمِ  َوَلْم ُيَداُنوهُ َفاَق الَنِبّييَن فِي َخْلٍق َوفِي ُخُلٍق  ***  

 ل الشاعر: ثل قو وفي م 

 ِمن َزلٍَّة َعُظَمْت *** ِانَّ الَكَبـاِئَر في الُغفَراِن كـالَّلَمـمِ   ل َتقَنِطييا َنْفـُس 

(: فعل مضار , مجزوم بـ)ال( النا ية, وعالمة جزمه حذف )النون(؛  ل َتقَنِطي )

 ألنه من األفعال الخمسة, و)ياء( المخاطبة فاعل. 

َب  –األفعـــــال: )يـــــنَّ  . 120 َم زَ  –َحســـــِ اَل  –عـــــَ َد  –خـــــَ عـــــال َم...( أفَعلـــــِ  -َوجـــــَ

ــالى-فـــــي مثـــــل قولـــــه تنصـــــب مفعـــــولين, كـــــان أصـــــلهما المبتـــــدأ والخبـــــر.  : -تعـــ

ْن  ُتمْ )َوَلكـــــــِ ــْ ــًرا َيَننــــ ُم َكِثيــــ ــَ َ َل َيْعلــــ ا َتْعَمُلوَن(]فصـــــــلت: َأنَّ َّللاَّ ( َأنَّ [, جملـــــــة: )22ِممـــــــَّ

ُتمْ ومــــا فــــي حيزهـــــا ســــدت مســــد مفعـــــولي ) ــْ : )َأْم -تعـــــالى-ولــــه . وفــــي مثـــــل ق1(َيَننــ

ْبُتمْ  ــِ ــَ  َحســـــــ ةَ َأْن تـــــــ ــَّ َم  ْدُخُلوا اْلَجنـــــــ ــَ ْنُكْم َوَيْعلـــــــ ــِ ُدوا مـــــــ ــَ ِذيَن َجاهـــــــ ــَّ ِم َّللاَُّ الـــــــ ــَ ا َيْعلـــــــ ــَّ َوَلمـــــــ

اِبِريَن(]آل عمــــــــــران: ةَ [, جملــــــــــة: )142الصـــــــــَّ ــَّ ْدُخُلوا اْلَجنـــــــ ــَ (: ســــــــــدت مســــــــــد َأْن تـــــــ

ْبُتمْ مفعـــــولي ) َر إِ -تعـــــالى-. وفـــــي مثـــــل قولـــــه 2(َحســـــِ ْم تـــــَ ِذيَن : )َألـــــَ ى الـــــَّ ونَ لـــــَ  َيْزُعمـــــُ

مْ  وا َأنَّهــــــُ ى  آَمنــــــُ اَكُموا ِإلــــــَ َك ُيِريــــــُدوَن َأْن َيَتحــــــَ ْن َقْبلــــــِ ِزَل مــــــِ ا ُأنــــــْ َك َومــــــَ ِزَل ِإَليــــــْ ا ُأنــــــْ ِبمــــــَ

اَلالا  ــَ لَُّهْم ضـــــــ ْيَطاُن َأْن ُيضـــــــــِ ِه َوُيِريـــــــــُد الشـــــــــَّ ــِ ُروا بـــــــ ُروا َأْن َيْكفـــــــــُ ْد ُأمـــــــــِ اُغوِت َوقـــــــــَ الطـــــــــَّ

ــاء: ا(]النســـ ــة: )[, وجم60َبِعيدا والـــ ــُ ْم آَمنـــ ــُ ــد مفَأنَّهـــ ــدت مســـ ــولي )(: ســـ ونَ عـــ ــُ . 3(َيْزُعمـــ
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ــالى-وفــــي مثــــل قولــــه  مَ : )-تعــ ــِ اُنونَ َّللاَُّ  َعلــ ــَ ُتْم َتْختــ ــْ ْم ُكنــ ــُ ْيُكْم  َأنَّكــ ــَ اَب َعلــ ــَ ُكْم َفتــ ــَ َأْنُفســ

ا َعْنُكْم(]البقــــرة: ــَ ــة: )187َوَعفــ مْ [, جملــ ــُ ــولي )َأنَّكــ ــدت مســــد مفعــ مَ (: ســ ــِ . ومثــــل: 1(َعلــ

  (.لَجوَّ َصْحًواَينَّ َعِلَي ا)

ِريَّة(, )ينصــــب مفعــــولين(, أوالفعــــل  . 121  )رأى(: مــــن )الرؤيــــة بــــالعين, الَبصــــَ

ــاًل(.  َرُب: )حــ ــْ ــاني ُيعــ ــوب الثــ ــد, والمنصــ ــول واحــ ــدى لمفعــ ــه يتعــ ــل: قولــ ــي مثــ -فــ

ــالى َرى  -تعـــ ــْ ِ َوُأخـــ ِبيِل َّللاَّ ــَ ي ســـ ــِ ُل فـــ ــِ ة  ُتَقاتـــ ــَ ا ِفئـــ ــَ ْيِن اْلَتَقتـــ ــَ ي ِفَئتـــ ــِ ة  فـــ ــَ ْم آيـــ ــُ اَن َلكـــ ــَ ْد كـــ ــَ  )قـــ

اِفَرة   َرْوَنُهْم كـــــــَ ــَ ْيِهمْ يـــــ ــَ ْيِن(]آل عمــــــــران: ِمْثلـــــ َرْوَنُهمْ [, )13َرْأَي اْلعــــــــَ ــَ َرْونَ (: )يـــــ ــَ (: يـــــ

فعـــــــل مضـــــــار , مرفـــــــو ؛ ألنـــــــه لـــــــم يســـــــبق بناصـــــــب, وال جـــــــازم. وعالمـــــــة رفعـــــــه ٢

ــمير  ــة, ضـــ ــواو(: )واو( الجماعـــ ــة. و)الـــ ــال الخمســـ ــن األفعـــ ــه مـــ ــون(؛ ألنـــ ــوت )النـــ ثبـــ

ــم(:  ــع فاعــــل. و)هــ ــي محــــل رفــ ــل, فــ ــمير متصــــ متصــ ــائبين, ضــ ــمير الغــ ل, مبنــــي ضــ

علــــــــى الســــــــكون, فــــــــي محــــــــل نصــــــــب مفعــــــــول بــــــــه لفعــــــــل الر يــــــــة فــــــــي )يــــــــرون(. 

ْيِهمْ ) ــَ يْ (: )ِمْثلـــ ــَ , ولكنـــــه علــــــى تأويلـــــه بمشــــــتق؛ تقـــــديره: )حالــــــة كــــــون 3(: حــــــالِمْثلـــ

ــلمة  ــة المســــ اِثِلينَ الفرقــــ ــَ ــاء(؛  ُممــــ ــبه )اليــــ ــة نصــــ ــوب, وعالمــــ ــافرة(, منصــــ ــة الكــــ للفرقــــ

ــافة. والفعــــــل )ألنــــــه مثنــــــى. وحــــــذفت )النــــــ  يــــــرى(: تعــــــدى هنــــــا لمفعــــــول ون(؛ لإلضــــ

ِم( الــــــذي يتعــــــدى لمفعــــــولين. وإنمــــــا هــــــي )رأى(  واحــــــد؛ ألنــــــه لــــــيس: بمعنــــــى: )الِعلــــــْ
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ِريَّة ــَ يْ . و)الَبصـــ ــَ (: مضـــــاف. و)هـــــم( ضـــــمير الغـــــائبين, ضـــــمير متصـــــل, فـــــي ِمْثلـــ

 محل جر باإلضافة.

ة(  . 122 عــــــــدى تي الفعـــــــل )رأى(: مـــــــن )الرؤيـــــــة العقليـــــــة, القلبيـــــــة, الِعْلِميـــــــَ

ــولين ــه  ,لمفعـ ــل: قولـ ــالى-فـــي مثـ ِه  -تعـ ــِ وُء َعَملـ ــُ ُه سـ ــَ َن لـ ــِّ ْن ُزيـ ــَ ًنا)َأَفمـ ــَ َرآُه َحسـ ــَ ِإنَّ  فـ ــَ فـ

اُء(]فاطر: ْن َيشــــــــَ ِدي مــــــــَ اُء َوَيهــــــــْ ْن َيشــــــــَ لُّ مــــــــَ ًنا[, )8َّللاََّ ُيضــــــــِ َرآُه َحســـــــَ )رأى(: (: فـــــــَ

ــة ــة, قلبيـــ ــولين, عقليـــ ــدى لمفعـــ ة, تتعـــ ــَ ــمير مســـــتتر؛ جـــــوازاا؛ ِعْلِميـــ . والفاعـــــل ضـــ

الهــــــــاء(: ضــــــــمير متصــــــــل, فــــــــي محــــــــل نصــــــــب مفعــــــــول بــــــــه. قــــــــديره: )هــــــــو(. و)ت 

 (: مفعول به ثاٍن, منصوب.َحَسًنا)

  استفهام   –نهى    -يجيء بعد الطلب: )أمر  ,  جواب الطلب: فعل مضارع مجزوم . 123

ظاهرةعرض(.    -تمٍن    - أداة  بغير  الطلب  جواب  قوله  ؛  فيجزم  :  - تعالى-نحو: 

  َنْغِفْر ِحطَّة     َوُقوُلوا: )-تعالى-[. ومثل قوله  40(]البقرة:ِدُكمْ ِبَعهْ ُأوِف    ِبَعْهِديَوَأْوُفوا  )

: )َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى  -تعالى-[. ومثل قوله  580َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن(]البقرة:

ُض ِمْن َبْقِلَها َوِقثَّاِئَها  ْنِبُت اأْلَرْ َلَنا ِممَّا تُ   ُيْخِرجْ َلَنا َربََّك    َفاْدعُ َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد  

: )َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمإَلِ ِمْن َبِني  - تعالى-[, ومثل قوله  61َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها(]البقرة:

َلُهُم   ِلَنِبيٍّ  َقاُلوا  ِإْذ  ُموَسى  َبْعِد  ِمْن  َمِلكاا    اْبَعثْ ِإْسَراِئيَل  َسبِ   ُنَقاِتلْ َلَنا  يِل  ِفي 

َسْعياا َواْعَلْم َأنَّ َّللاََّ َعِزيز     َيْأِتيَنكَ   اْدُعُهنَّ : )ُثمَّ  - تعالى-[, ومثل قوله  246بقرة:(]الَّللاَِّ 

(: فعل مضار , مبني على السكون, في محل جزم جواب  َيْأِتيَنكَ [, )260َحِكيم (]البقرة:
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-تعالى-قوله  مثل    . وفي1(: و)النون(: فاعل. و)الكاف(: مفعول به اْدُعُهنَّ الطلب )

[,  61َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم(]آل عمران:  َتَعاَلْوا َنْدعُ : )َفُقْل  

  َنا رْ َأخ ِ ا  : )َوَأْنِذِر النَّاَ  َيْوَم َيْأِتيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُموا َربَّنَ -تعالى-ومثل قوله  

َوُقْل  : )-تعالى-[, ومثل قوله  44َدْعَوَتَك َوَنتَِّبِع الرُُّسَل(]إبرا يم:  ُنِجبْ ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب  

َأُزْرَك(, و)ليتني    بيُتكَ )أين  وفي مثل:    [, 53الَِّتي ِهَي َأْحَسُن(]اإلسراء:  َيُقوُلواِلِعباِدي  

بيَتكَ  َتزُ والمعنىَأُزْرَك(؛    أَْعِرُف  )ِإْن  َأزُ ْرنِ :  َدَلْلَتِني  ي  و)ِإْن  بيتكْرَك(ل  َأُزْرَك(,    على 

   خيراا(.  ُتِصبْ  أَل َتْنِزلُ , ومثل: )2(ل تقصروا تنجحواومثل: )

الفعل الالزم: هو ما ل ينصب المفعول به. ويكتفي بـ)الفاعل(. )فعل + فاعل(,   . 124

دْ : )َوِمَن اللَّْيِل - تعالى-في مثل قوله  دْ )  [.79َك(]اإلسراء:ِبِه َناِفَلةا لَ  َفَتَهجَّ (: فعل  َتَهجَّ

( ومثل:  )أنت(.  تقديره:  وجوباا؛  مستتر,  فاعله: ضمير  و)  َنَزلَ الزم,    َنَبتَ الَمَطُر(, 

و) ْرُ (,  و)  َطالَ الزَّ قوله    َجُبنَ الَّلْيُل(,  مثل  وفي   .) َربِّ  -تعالى-َزْيد  َلَتْنِزيُل  )َوِإنَُّه   :

و   َنَزلَ (  192اْلَعاَلِميَن ) وهناك ما له )مفعول  [.  193، 192(]الشعراء:ُح اأْلَِمينُ ِبِه الرُّ

صل إليه إال بواسطة حرف جر فقط؛  أو ما له )مفعول به(, ولكن ال يبه( بحرف جر.  

  َما ُتْنِبتُ ِمْن  َلَنا    ُيْخِرجْ : )َفاْدُ  َلَنا َربََّك  -تعالى- وفي مثل قوله    (. َغِضْبُت ِمْن َزْيدٍ كـ)

)َبلْ -تعالى-ي مثل قوله  [, وف 61اأْلَْرُض(]البقرة: َحتَّى  :  َوآَباَءُهْم  َهؤاَُلِء  َطاَل    َمتَّْعَنا 

 

 . (403/  1) وبيانه القرآن بإعرا 1
 .(12/ 4)أال تنزل تصب خيراا(. معاني النحو ) 2
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 : )َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َتَولَّْوا َقْوماا-تعالى-[, وفي مثل قوله  44ألنبياء:اْلُعُمُر(]ا  َعَلْيِهمُ 

   [. 14(]المجادلة:َعَلْيِهمْ َّللاَُّ َغِضَب 

وينصب المفعول به. )فعل + فاعل    الفعل المتعدي: هو الذي يرفع الفاعل, . 125

[.  105َيشاُء(]البقرة:  َمنْ ِه  ِبَرْحَمتِ   َيْخَتصُّ : )َوَّللاَُّ  -تعالى-في مثل قوله  عول به(,  + مف

,  (:  َيْخَتصُّ ) (:  َمنْ َيشاُء(: )  َمنْ فاعله: ضمير مستتر, جوازاا؛ تقديره: )هو(. ) فعل متعدٍ 

   مفعول به. 

ذي اتصف بالفعل(؟  َم ِبَعَمِل الفعل(؟ أو )َمْن النسأل عن الفاعل بـ)َمْن الذي َقا . 126

وإذا كان  [.  1:الفيل(]َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيلِ َأَلْم َتَر َكْيَف  : )-تعالى-في مثل قوله  

يًا إلى مفعول به أو أكثر؛ ليتمم المعنى. فنسأل عن المفعول به بـ)ماذا   الفعل متعدِ 

َنْكُسوَها  : )ُثمَّ  -تعالى-في مثل قوله    الفاعل(؟ فعل(؟ أو )ما الذي وقع عليه فعل  

(,  لحًما(. و) الهاء ينصب مفعولين, أولهما: )فعل مضار   )َنْكُسو(  [  259(]البقرة:َلْحًما

 .  1وهو المفعول الثاني 

بفعلهل ويتقدم على مفعوله.   . 127 أن يتصل  الفاعل  قوله  األصل في  -في مثل 

ُ َوَلًداَخذَ اتَّ  : )َوُيْنِذَر الَِّذيَن َقاُلوا-عالىت     فعل, وفاعل, ومفعول به. [4(]الكهو: َّللاَّ

 

 (. 396/  1إعراب القرآن وبيانه ) 1
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: )َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن  - تعالى-ي مثل قوله ف  الفاعل يصح أن يقع جواب )َمْن(؟  . 128

َقْوماا َعَلْيِهْم(؟ الجواب:    َغِضبَ [. فتقول: )َمْن  14َعَلْيِهْم(]المجادلة:  َغِضَب َّللاَُّ   َتَولَّْوا 

   ْم(.ْيهِ َعلَ  َغِضَب َّللاَُّ 

و)الهاء(  ,  -كاف الخطاب-السم المرفوع الواقع بعد الضمائر امتية: )الكاف(   . 129

فاعل    -غالباً -المتصلة بآخر الفعل إعرابه    -ياء المتكلم-, و)الياء(  - هاء الغائب-

[. وفي  47(]آل عمران: َبَشر    َيْمَسْسِني: )َوَلْم  -تعالى-. في مثل: قوله  مؤخر, مرفوع 

ْنَيا وَ   ُيْعِجُبَك َقْوُلهُ : )َوِمَن النَّاِ  َمْن  - ىتعال- مثل: قوله   ُيْشِهُد َّللاََّ َعَلى  ِفي اْلَحَياِة الدُّ

: )َوَما اْخَتَلَو  -تعالى-[. وفي مثل: قوله  204َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم(]البقرة:

 [. 213َبْغياا َبْيَنُهْم(]البقرة: َبيِ َناتُ َجاَءْتُهُم الْ ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما 

عل, و)ناء( الفاعلين, و)نون( النسوة, و)ألف : )تاء( الفا.1الضمائر امتية  . 130

الثنين(, و)واو( الجماعة, و)ياء( المخاطبة, إذا اتصلت بفعل تكون في محل رفع  

[,  20:ْن َتْرُجُموِن(]الدخانِبَربِّي َوَربُِّكْم أَ   ُعْذتُ : )َوِإنِّي  -تعالى- , في مثل: قوله  فاعل

ْرنَ : )َفِإَذا  - تعالى- وفي مثل: قوله   [ وفي  222َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم َّللاَُّ(]البقرة:   َتَطهَّ

يَقة  َكاَنا  - تعالى- مثل: قوله   [, وفي مثل: قوله 75الطََّعاَم(]المائدة:  َيْأُكاَلنِ : )َوُأمُُّه ِصدِّ

َلْو  - تعالى- وا  )َودُّ قوله  9(]القلم:َفُيْدِهُنونَ ُتْدِهُن  :  وفي مثل:  َمْرَيُم  - تعالى- [,  )َيا   :

)ناء( الفاعلين: إذا [. إال  43َمَع الرَّاِكِعيَن(]آل عمران:  َواْرَكِعي  َواْسُجِديِلَربِِّك    ُنِتياقْ 

 

 .(0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  1
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(, أو )مفعوالا به(, أو )اسم ما    اتصلت بالفعل  تحتمل حسب السياق أن تكون )فاعالا

للفاعل(. )الفاعل(: مثل: قوله  لم يسم فاع يسمى )نائباا  أو ما  )َوَلَقْد  -تعالى- له(   :

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن(]الحجر:  َلْقَناخَ  [, و)المفعول به(, مثل: قوله  26اإْلِ

[. و)اسم ما 286قرة:َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن(]الب   َفاْنُصْرَناَأْنَت َمْواَلَنا    َواْرَحْمَنا: )- تعالى-

ُسَلْيمَ -تعالى-مثل: قوله    لم يسم فاعله( في النَّاُ   : )َوَوِرَث  َأيَُّها  َيا  َوَقاَل  َداُووَد  اُن 

   [.16ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبيُن]النمل:  َوُأوِتيَناَمْنِطَق الطَّْيِر  ُعلِ ْمَنا 

  ضمير المستتر وجوًبا: , والمستتر جواًزا: أوًل: الالفاعل الضمير المستتر وجوًبا . 131

  .) ضمائر المتكلمين: )أنا, نحن(. وضمائر المخاطبين: )أنَت, أنِت, أنتما, أنتم, أنتنَّ

(.  ثانًيا: الضمير المستتر جواًزا:  ضمائر الغائبين: )هو, هي, هما, هم, هنَّ

مَّا )َقاُلوا َيا ُموَسى إِ :  - تعالى-في مثل قوله إذا تكرر الضمير المستتر وجوًبا؛   . 132

(: توكيد للضمير المستتر  َنْحنُ [. )115اْلُمْلِقيَن(]األعراف:  َنُكوَن َنْحنُ ا َأْن  َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّ 

َحَرُة ِفْرَعْوَن َقاُلوا ِإنَّ َلَنا أَلَْجراا ِإْن  -تعالى-. وفي مثل قوله  ١( َنُكونَ في ) : )َوَجاَء السَّ

. وفي  ٢ُكنَّا( نا( في )(: توكيد للضمير الـ)َنْحنُ [. )113راف:يَن(]األعاْلَغاِلبِ   ُكنَّا َنْحنُ 

ا(: ) (: الفاعل  َنْحُضرُ (: )َنْحُضُر َنْحنُ مثل: )َنْحُضُر َنْحُن إلى المدرسة كلَّ يوٍم صباحا

 

 . (336/ 1) القرآن إعراب مشكل من المجتبى 1
 نفسه. المصدر  2
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(: ضمير منفصل, توكيد لفظي للفاعل  َنْحنُ (. ) َنْحنُ ضمير مستتر وجوباا؛ تقديره: )

 (. َنْحنُ )

تان ُيْعَرُب: )فاعاًل(  )ِإْن( الشرطية, و)إَذا(, و)لو( الشرطيرفوع بعد  السم الم . 133

َأَحد   :  - تعالى-في مثل قوله  لفعل محذوف, أو اسم ما لم يسم فاعله.   ِمَن  )َوِإْن 

ِبأَ اْسَتَجاَرَك    اْلُمْشِرِكينَ  َذِلَك  َمْأَمَنُه  َأْبِلْغُه  ُثمَّ   ِ َّللاَّ َكاَلَم  َيْسَمَع  َحتَّى  اَل  َفَأِجْرُه  َقْوم   نَُّهْم 

َوِإْن اْسَتَجاَرَك  (: فاعل لفعل محذوف, َدلَّ عليه ما بعده؛ أي: )َأَحد  [. )6َيْعَلُموَن(]التوبة: 

اْلُمْشِرِكيَن( َأَحد    اْنَكَدَرْت :  -تعالى-. وفي مثل قوله  1ِمَن  النُُّجوُم    [,2(]التكوير:)َوِإَذا 

(. وفي مثل  َكَدَرْت النُُّجومُ انْ ؛ أي: )َوِإَذا  فاعل لفعل محذوف؛ يفسره ما بعده)النُُّجوُم(:  

)- تعالى-قوله   النُُّجوُم  :  لفعل  8ُطِمَسْت(]المرسالت:َفِإَذا  فاعله  يسم  لم  ما  اسم   ]

  : )ُقلْ -تعالى-وفي مثل قوله (. ٢ُطِمَسْت النُُّجومُ محذوف؛ يفسره ما بعده؛ أي: )َفِإَذا 

ْنساُن َقُتوراا(] أَلَ   ِة َربِّي ِإذاا َخزاِئَن َرْحمَ َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن   ْنفاِق َوكاَن اإْلِ ْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإْلِ

لفعل محذوف؛  )أنتم(    [,100اإلسراء: فاعل  في محّل رفع  مبنّي,  ضمير منفصل, 

 (. َلْو َتْمِلُكوَن َأْنُتمْ يفّسره ما بعده؛ أي: )

ــرط, الجازمـــــة, أو غيـــــر الجازمـــــة, م . 134 ــل: الســـــم الواقـــــع بعـــــد أدوات الشـــ ثـــ

َرُب: )إْن(, و)إذا( اِعاًل( لفعـــــل محـــــذوف,  -غالبـــــاً  –, و)لـــــو( الشـــــرطية ُيعـــــْ )فـــــَ

 

 .(636/ 2هـ( )616التبيان في إعراب القرآن, العكبري)ت 1
 .(0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح و  ,(333/ 10رآن وبيانه )إعراب الق 2
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ــه يفســــــره الفعــــــل الــــــذي بعــــــده ــالى –, فــــــي مثــــــل قولــــ انِ : )-تعــــ ــَ َن  َوِإْن َطاِئَفتــــ ــِ مــــ

ا(]الحجرات: ِلُحوا َبْيَنُهمـــــــَ وا َفَأصـــــــْ ْؤِمِنيَن اْقَتَتلـــــــُ : -تعـــــــالى –[. وفـــــــي مثـــــــل قولـــــــه 9اْلمـــــــُ

َماءُ ) َماءُ [. )1:ْت(]االنشـــــــقاقَشقَّ انْ  ِإَذا الســــــَّ (: فاعـــــــل لفعـــــــل محـــــــذوف, يفســـــــره الســــــَّ

َماءُ   اْنَشقَّْت ِإَذا الفعل الذي بعده؛ أي: فاعل لفعل؛ تقديره: )  اْنَشقَّْت(.  السَّ

َقلَّ(: إذا دخلت عليهم )ما(    –َكُثَر    –َقلََّما(: الفعل: )طال    –َكُثَرما    –)َطاَلَما   . 135

  .إنَّ )ما( الكافة هي العوض عن الفاعل فاعل؛ إذ    الكافة فهي أفعال ماضية ليس لها

أنفق من  َطاَلَما  حزن على أبيه(، و)َطاَلَما  تعني )َطاَلَما(: )كثيراا ما(، فنحن نقول: )

وتكتب: )َطاَلَما(, ومثلها: )َقلََّما(: كلمةا    .يفعل(  َقلََّمازارنا(، و)  َقلََّماماله(، وخالفها: )

(, وقلنا: )طاَل َما َساَفْرَنا(، و)َقلَّ َما سافرنا(, فإنَّ  َل( + )َماواحدةا، فإذا فصلنا بين )َطا

َفاِعٍل   في محل رفع  وُتْعَرُب  َحْرِفيًّا،  هنا موصوالا  تكون  ابن  )َما(  نونية  ونحف  من 

 :زيدون 

 ال تحسبوا نأيكم عنا يغّيرنا 

 غّير النأُي المحبينا َطاَلَماإذ 

 أْجنْت لواحَظنا   َطاَلَمايا روضةا 

ا وِنسرينا  با َغضا ا جاله الصَّ  وردا

 :يقول إبرا يم طوقان في نشيد لهو 
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 استعبدوا   َطاَلَما

 وأذلوا الرقاب 

, مجروًرا لفًظا.  . 136 أو مرفو ,    السم بعد )َكَفى ِبـ(, ُيْعَرُب: )فاعاًل(, مرفوًعا, َمِحال 

المح  اشتغال  منع من ظهورها  المقدرة؛  الضمة  رفعه  الجر  وعالمة  بحركة حرف  ل 

ِبـ(, يعرب تمييًزا لتأكيد المعنى.    الصلة, أو الزائد؛ , في  السم المنصوب بعد )َكَفى 

 [.  6(]النساء: َحِسيًباِباّلِلَِّ   َوَكَفى: )-تعالى-مثل قوله 

, مجروًرا لفًظا. . 137 أو المتعجب    السم بعد )َأْفِعْل ِبـ( ُيْعَرُب: )فاعاًل(, مرفوًعا, َمِحال 

:  - تعالى-فع. مثل قوله  ( ُيْعَرُب: دائماا )فاعالا(, في محل ر منه في صيغة )َأْفِعْل ِبـهِ 

ْدقِ [. وفي مثل: )38]مريم:1َوَأْبِصْر َيْوَم َيْأُتوَننا(   َأْسِمْع ِبِهمْ ) (:  َأْجِملْ . ) 2!( َأْجِمْل بالصِ 

ُمَقدَّ  فتٍح  على  مبني   األمر,  َماٍض, على صورة  الصورة. ِفْعل   هذه  على  لمجيئه  ٍر؛ 

ْدقِ ) ْدقِ (: )الباء(: حرف جر زائد, أو صلة, )بالصِ  (: فاعل, مرفو , وعالمة رفعه  الصِ 

 الضمة المقدرة؛ منع من ظهورها كسرة حرف الجر الزائد, أو الصلة. 

والفاعل   . 138 ًما(,  )مقدَّ به  المفعول  فيكون  الفاعل,  على  به  المفعول  يتقدم  قد 

(: مفعول  ِإيَّاكَ [. )5َنْسَتِعيُن(]الفاتحة:اَك  َوِإيَّ   َنْعُبدُ ِإيَّاَك  : )-تعالى-قوله    في مثل مؤخًرال  

 

ــع  1 ــل رفــ ــي محــ ــكون فــ ــى الســ ــي علــ ــل مبنــ ــمير متصــ ــاء ضــ ــلة والهــ ــاء صــ ــم: البــ ــد. بهــ ــب جامــ ــل تعجــ ــمع فعــ أســ
 (.1/65ر شوكت البياتي )فاعل )أسمع(. والميم عالمة الجمع. أدوات اإلعراب, ظاه

. أو فاعـــــل, مجـــــرور لف 2 . و)البـــــاء(: حـــــرف جـــــر صـــــلة. )الصـــــدِق(: فـــــي محـــــل رفـــــع فاعـــــل  ا, مرفـــــو  محـــــالًّ ظـــــا
 (.65أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص: 
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قوله   مثل  وفي  )نحن(.  تقديره:  ؛  مؤخر  والفاعل  م(,  )مقدَّ )-تعالى- به  َفَأَخَذْتُكُم  : 

اِعَقةُ  محل نصب  (: الضمير: )الكاف(: في  َفَأَخَذْتُكمُ [, )55َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن(]البقرة:  الصَّ

اِعَقةُ مفعول به مقدم. و)  فاعل مؤخر.  (: الصَّ

 َتْذِكيُر الِفْعِل, َوَتْأِنيُثُه:   . 139

 :  ١أوًل: َيِجُب َتْأِنيُث الِفْعلِ 

ِن الفعـــلِ ٢إذا كـــان الفاعـــُل حقيقـــيَّ التأنيـــثِ  -أ : 4فـــي مثـــل: ٣, غيـــَر منفصـــٍل عـــَ

ــه  َرَأتُ : )ِإْذ -تعـــــالى-قولـــ ــْ ِت امـــ ــَ ي  َقالـــ ي َبْطنـــــِ ا فـــــِ ــَ َك مـــ َذْرُت لـــــَ ــَ ي نـــ َراَن َربِّ ِإنـــــِّ ِعمـــــْ

راا  رَّ يُم(]آل عمـــــرانُمحـــــَ ِميُع اْلَعلـــــِ َت الســـــَّ َك َأنـــــْ ي ِإنـــــَّ ْل ِمنـــــِّ [. وفـــــي مثـــــل: قولـــــه 35:َفَتَقبـــــَّ

ة  : )-تعـــــــالى- ْت َنْملــــــَ اِكَنُكْم(]النمل: َقالــــــَ وا َمســـــــَ ُل اْدُخلـــــــُ ا النَّمـــــــْ ا َأيُّهـــــــَ [. وفـــــــي 18يـــــــَ

صـــــلى هللا عليـــــه -: كـــــان رســـــول هللا -رضـــــي هللا عنهـــــا-قالـــــت عائشـــــة  :الحـــــديث

. وفـــــي (ســـــبوح قـــــدو  رب المالئكـــــة والـــــروح)وعـــــه وســـــجوده: يقـــــول فـــــي رك -وســـــلم

 .  مساءا(   للبيتزينبُ   ودُ عُ تَ وفي مثل: ).  (سافرت فاطمة)مثل:  

ــان -ب اِزيِ   إذا كــ ــَ ــِث, أو َمجــ ــيِ  التأنيــ ٍث حقيقــ ــَّ ــى ُمَؤنــ ــوُد علــ ــميًرا يعــ ــُل ضــ  الفاعــ

ــثِ  ــه 5التأنيــ ــل: قولــ ــي مثــ ــالى-، فــ ْرَيَم ِإذِ -تعــ ــَ اِب مــ ــَ ي اْلِكتــ ــِ ْر فــ ــُ َذْت  : )َواْذكــ ــَ ْن  اْنَتبــ مــــِ

 

 . (191/  1جامع الدرو  العربية ) 1
 : ما يلد أو يبيض.حقيقيَّ التأنيثِ  2
 .(103تخريج الكلم الطيب )ص:  3
 . (59/ 2) السامرائي  صالح, فاضل معاني النحو 4
 المصدر نفسه.  5
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ْرِقيًّا(]مريم: ا شـــــــَ ا َمَكانـــــــا ا -تعـــــــالى-[. وفـــــــي مثـــــــل: قولـــــــه 16أَْهِلهـــــــَ َعْتَها: )َفَلمـــــــَّ  َوضــــــَ

ْت  ــَ ا  َقالـــ ُم ِبمــــــَ ى َوَّللاَُّ أَْعلـــــَ ْعُتَها ُأْنثــــــَ ي َوضـــــَ َعْت َربِّ ِإنـــــِّ ــَ [. وفــــــي 36آل عمـــــران:(]َوضـــ

ِري : )-تعـــــــالى-مثـــــــل: قولـــــــه  ْمُس َتجـــــــْ ــَ  َوالشـــــــَّ َتَقرٍّ َلهـــــ ــْ ِديرُ ِلُمســـــ ــْ َك َتقـــــ ــِز ا َذلـــــــِ  اْلَعِزيـــــ

يِم(]يس: َ  38اْلَعلـــــِ ُد ْت [. ونحـــــو: )ِهنـــــْ ْمُس َقامــــَ ْت (, و)الشـــــَّ َ  1(َطَلعــــَ ُد ومُ , و)ِهنـــــْ (, َتقــــُ

ْمُس     (.  َتْطُلعُ و)الشَّ

ا: يجـــوز تأنيـــث الفعـــل:   إذا كـــاَن الفاعـــُل حقيقـــيَّ التأنيـــِث, مفصـــوًل  -أثانيـــً

ــا ، عــــن فعلــــه ــا خــــرج كمــ ْت فــــي الحــــديث: "فلمــ ــَ ــهُ قالــ ةُ   لــ ــَ ــو َعاِئشــ : دخــــل عليــــك أبــ

 ســـــافرتِ )مثـــــل: و  .٢بكـــــر فلـــــم تجلـــــس, ثـــــم دخـــــل عثمـــــان فجلســـــت وســـــويت ثيابـــــك؟

ًدا غــــَ  ودُ عــــُ يَ (, أو )بُ نــــَ يْ ًدا زَ غــــَ  ودُ عــــُ تَ (. )ةُ مــــَ اطِ فَ  اليــــومَ  ســــافرَ (, أو )فاطمــــةُ  اليــــومَ 

 (.  بُ نَ يْ زَ 

ــاهًرا, مجــــازيَ  -ب ــًما يــ ــُل اســ ــاَن الفاعــ فــــي . التأنيــــثِ  يجــــوز تأنيــــث الفعــــل إذا كــ

 ِ وُل َّللاَّ ــُ اَل َرســـ ــَ ــل: قـــ لَّمَ -مثـــ ــَ ِه َوســـ ــْ لَّى َّللاَُّ َعَليـــ ــَ ْبِح -صـــ ــُّ َن الصـــ ــِ ةا مـــ ــَ ْن َأْدَرَك َرْكعـــ ــَ : "مـــ

َل َأْن  ــْ ْمُس َقبــــ َع الشــــــَّ ْبَح" َتْطلــــــُ ــُّ ْد َأْدَرَك الصــــ ــَ أو (. ُس مْ الشــــــَّ  عُ لــــــُ طْ يَ )مثــــــل: , أو 3َفقــــ

 (.  بُ رْ )انتهى الحَ مثل:  (, أو بُ رْ الحَ   انتهتِ )مثل:  

 

 . (191مختار الصحاح )ص:  (.َخلَ دَ ) :ِمْن َبابِ  1
 . (298/ 1إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 2
 . (191/ 1مشكاة المصابيح ) 3
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ــِث, جــــ ي -ج ــذكِر, أو المؤنــ ــيٍر للمــ ــَع تكســ ــُل جمــ ــاَن الفاعــ ــل إذا كــ ــث الفعــ وز تأنيــ

ــا و  ــى معهمـ ــل يبقـ ال بـ ــً ى, أو َجْمعـ ــ  ــُل ُمْثنـ ــاَن الفاعـ ــع إذا كـ ُل, ول يجمـ ــْ ى الِفعـ ــَّ ل ُيَثنـ

ا َع ُمْفَرِدِهمـــَ يجـــوز تأنيـــث الفعـــل فـــي غيـــر جمـــع المـــذكر  . أو نقـــول:1كمـــا كـــاَن مـــَ

ــع ــه مـ ــه كحكمـ ــل فيـ ــم الفعـ ــالم, فحكـ ــده؛  السـ ــول: )واحـ ــدون فتقـ ــر المحمـ (، وال حضـ

ــرتِ  ــول: )حضـ ــدون(. تقـ ــلل المحمـ ــث الفعـ ــه تأنيـ ــوز فيـ ــع فيجـ ــذا الجمـ ــدا هـ ــا عـ  ومـ

ــه  ــل: قولــ ــالى-فــــي مثــ وُد : )-تعــ ــُ ِت اْلَيهــ ــَ ة  َوَقالــ ــَ ِ َمْغُلولــ ُد َّللاَّ ــَ ِديِهمْ يــ ــْ ْت َأيــ ــَّ وا  ُغلــ ــُ َوُلِعنــ

ا َقاُلوا(]المائــــــــــدة: ــَ َرابُ ِت َقالــــــــــَ : )-تعــــــــــالى-[. وفــــــــــي مثــــــــــل: قولــــــــــه 64ِبمــــــــ  اأْلَعــــــــــْ

ا(]الحجرات: ــَّ ــه 14آَمنــــــــ ــل: قولــــــــ ــي مثــــــــ ــالى-[، وفــــــــ َوة  : )-تعــــــــ ــْ اَل ِنســــــــ ــَ ي  َوقــــــــ ــِ فــــــــ

ــو: ــي مثـــــــل: )30اْلَمِديَنِة(]يوســـــ ــان[، وفـــــ ــاءت الغلمـــــ ــان(, أو )جـــــ ــاء الغلمـــــ (. جـــــ

 قــــــامَ (, و)الطالبــــــاتُ  قامــــــتِ وتقــــــول: ) ,2(بكــــــى الثواكــــــلُ (, أو )الثواكــــــلُ  بكــــــتِ و)

ى وجـــــوب ف، فـــــإن البصـــــريين يـــــذهبون إلـــــ (، وفـــــي التعبيـــــر األخيـــــر خـــــالالطالبـــــاتُ 

ــالم الحقيقــــي التأنيــــث؛ نحــــو: ) ــع المؤنــــث الســ ـــ)طالبــــاتتأنيــــث جمــ (, يلمــــات(, ال كــ

ــه ثمــــــــــــراتو) ــذكير فــــــــــــي مثــــــــــــل: قولــــــــــ ــا التــــــــــ ــالى-(. وأمــــــــــ اَءَك : )ِإَذا -تعــــــــــ جــــــــــــَ

اتُ  : -تعــــــالى-فــــــي مثــــــل: قولــــــه و  ,٣(الكافـ)[، فللفصــــــل بــــــ 12(]الممتحنــــــة:اْلُمْؤِمنــــــَ

 

 . (60/ 2معاني النحو )و  (. 88/ 2النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 1
 . (240/  2) , مصطفى الغالينيجامع الدرو  العربيةو  .(59/ 2معاني النحو ) 2
) متى    3 النحو  معاني  الفاعل؟  َمَع  الفعِل  تذكيُر  العربيةو   . (59/  2َيجُب  الدرو   الغاليني جامع  مصطفى   , 
(2/240) . 
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دا) ــْ  َوبــــــــَ ــا َوَبيــــــ داَوةُ َنُكُم َبْيَننــــــ ــة: اْلعــــــــَ ــاُء َأَبداا(]الممتحنــــــ ــواو( 4َواْلَبْغضــــــ دا(: )الــــــ ــَ [ )َوبــــــ

ــِ  اٍض, َمْبنـــ ــَ ل  مـــ ــْ َدا(: ِفعـــ ــَ ــة. )بـــ ــذر. عاطفـــ ــو؛ للتعـــ ــى األلـــ ــدر علـــ ْتِح المقـــ ــَ ــى الفـــ ي  علـــ

ــو  ـــ)َبَدا(, وهــــ ــق بــــ ــة, متعلــــ ــى الظرفيــــ ــان, منصــــــوب علــــ ْيَن(: ظــــــرف مكــــ ــَ ا(: )بــــ ــَ )َبْيَننــــ

ــمي  ــمير متصــــــل, ضــــ ـــ)ناء(: ضــــ ر المتكلمــــــين, مبنــــــي علــــــى الســــــكون, مضــــــاف. والــــ

رٍّ باإلضــــافة. وقـــد  ّل جـــَ ي َمحـــِ ُه )اْلعـــَ فـــِ َدا(؛ ألنَّ فاِعلـــَ ُل )بـــَ َر الِفعـــْ ث  ُذكـــِ  داَوُة(: ُمؤنـــَّ

ل. ُه ِبَفاصــــِ ول  َعنــــْ ُه َمْفصــــُ , وأَلنــــَّ يٍ  ُر َحِقيقــــِ داَوةُ ) َغيــــْ َنُكُم اْلعــــَ دا َبْيَننــــا َوَبيــــْ (. َوبــــَ

داَوةُ ) ــَ اهرة علــــــى آخـــــــره. وفـــــــي مـــــــة رفعــــــه الضـــــــمة الظـــــــ (: فاعــــــل مرفـــــــو , وعالاْلعــــ

لَّ  ــَ ــْو صـــ ــراج: "لـــ ــديث المعـــ ــه حـــ وُل هللِا  ىحديثـــ ــُ ــه َرســـ ــلم -فيـــ ــه وســـ ــّلى هللا عليـــ  - صـــ

بَ  ــِ ْيُكْم  َلُكتــ ــَ اَلة  َعلــ ــَ ا  صــ ــَ بَ َكمــ ــِ ْيُكْم  ُكتــ ــَ اَلة  َعلــ ــَ ــِق" صــ ِت اْلَعِتيــ ــْ ي اْلَبيــ ــِ بَ : )1فــ ــِ ــي ُكتــ ( فــ

الة تأن  يثهـــــــا غيـــــــر حقيقـــــــي، فيجـــــــوز الموضـــــــعين بغيـــــــر )تـــــــاء( التأنيـــــــث؛ ألّن الصـــــــّ

 تذكير الفعل وتأنيثه.

ــي: يجـــوز مـــع هـــذه  . 140 ــع, واســـم الجـــنس الجمعـ ــع التكســـير, واســـم الجمـ جمـ

ــه. ــل, وتأنيثـ ــذكير الفعـ ــواع تـ ــع:  األنـ ــم الجمـ ــعاسـ ــى الجمـ ــدل علـ ــم يـ ــو اسـ ــنَّ  ,هـ ولكـ

ْوم (: مفردهــــــا:  ــَ ــرأة(. )قــــ ــا: )امــــ اء(, مفردهــــ ــَ ــول: )ِنســــ ــله؛ فتقــــ ــن أصــــ ــيس مــــ ــرده لــــ مفــــ

(, أو ِإنْ  ل  ــة )َرجــــُ (. ومــــن أمثلــ ِدي  ــْ ــا: )ُجنــ (: مفردهــ ْيش  ــَ (. و)جــ ان  ــَ ــم الجمــــعســ فــــي  اســ

ــه  ــالى-القــــــرآن قولــــ ــي ســــــورة يوســــــو عل -تعــــ ــه الســــــالمفــــ اَل -يــــ ــَ َوة  . )َوقــــ ــْ ي  ِنســــ ــِ فــــ

 

 . (129يث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث )ص: إتحاف الحث 1
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َوة  [, ويجــــوز فــــي غيــــر القــــرآن الكــــريم أن نقــــول: )30اْلَمِديَنِة(]يوســــو: ــْ اَل ِنســ ــَ (. َوقــ

َرِب(  ــَ ــاِن العـــ ــي )لســـ ــور)ت-فـــ ــن منظـــ ـــ(711البـــ ُث؛ أَلنَّ : "-هـــ ــَّ َذكَُّر وُيَؤنـــ ــُ ْوُم يـــ ــَ والقـــ

ْت  ن لفِظهـــــا إذا كانـــــَ َد َلهـــــا مـــــِ َذكَُّر  َأســـــماَء الُجمـــــوِع الَّتـــــي ل واحـــــِ يَن: تـــــُ لآلدميـــــِ 

ثُ  ــل: )وُتَؤنـــــــــَّ ْوم؛ مثـــــــ ــَ رل وقـــــــ طل وَنفـــــــــَ ــْ ــاَل َرهـــــــ ــالى-(؛ قـــــــ ــِه  وكـــــــــذَّبَ : )-تعـــــــ بـــــــ

كَ  ــام:قومــــــــــــــُ ــال 66(]األنعـــــــــــــ ــَذكََّر، وقـــــــــــــ ــالى-[، فـــــــــــــ ْومُ : )-تعـــــــــــــ ذََّبْت قـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

ــعراء:و نُ  ــي: )105ٍح(]الشـــ ــل فـــ ــذكير الفعـــ َث. وتـــ ــَّ ة  [،  فَأنـــ ــَ َت َطاِئفـــ ــَّ ــاء:َبيـــ [؛ 81(]النســـ

؛ إذ هــــــي؛ بمعنــــــىألنَّ تأنيــــــَث )الطَّ  ِة( غيــــــُر حقيقــــــيٍّ ــَ )الفريــــــق, والفــــــوج(، فهــــــي : اِئفــــ

: . 1اســـــم جمـــــع أو اســـــم جـــــنس مـــــا َتضـــــمََّن معنـــــى الجمـــــع اســـــُم الجـــــنِس الجمعـــــيُّ

ـــ)ُتّفاٍح, داالًّ علــــــى الجــــــنس. ولــــــه مفــــــرد  ُممَّ  ـــ)التاِء(, أو )يــــــاء( النســــــبة كــــ يــــــز  عنــــــه بــــ

ــفرجلٍ  ــا: )تفوســـــ ــٍل(، ومفرُدهـــــ ــٍر, وَحْنظـــــ ي , وَتمـــــ ــّ ــة , , وبطـــــ ــفرجلة , وبّطيخـــــ ــة , وســـــ احـــــ

َربٍ ) :وتمـــــــرة , وحنظلــــــــة (، ومثــــــــل  ,عربــــــــي  : )فرُدهــــــــامو  (,وَيهــــــــود ,ورومٍ  ,وتـــــــركٍ  ,عــــــــَ

ُز عنـــــه ُمفـــــ (ويهـــــودي   ,ورومـــــي   ,وتركـــــي   ــا ُيميـــــَّ ُر مـــ فـــــي األشـــــياء  (التاءِ ـ)ردُه بـــــ . وَيكثـــــُ

ــنوعة ــة، دون المصــــــــ ــل: ) :المخلوقــــــــ لٍ مثــــــــ ــْ ــةٍ  ,َنخــــــــ ي بِ )، و (ونخلــــــــ ــّ ــة ,طــــــــ ، (وبّطيخــــــــ

مثـــــــل:  :. ويقـــــــلُّ فــــــي األشـــــــياِء المصــــــنوعة(امــــــةوَنعَّ  ,امٍ نعـــــــَّ )، و ة(وحمامــــــ  ,َحمــــــامٍ )و 

فينٍ ) ــَ ــفينةٍ  ,ســـ ــةٍ  ,طـــــينٍ )، و (وســـ ــه (وطينـــ ــالحاا للقليـــــل منـــ ــا دلَّ علـــــى الجـــــنس صـــ . ومـــ

. (وعَسلٍ   ,وَلَبنٍ   ,ماءٍ )  مثل:  ,والكثير  ، فهو اسُم الجنِس اإلفراديُّ

 

 . (60/ 2) , السامرائيمعاني النحوو  , (274/  2إعراب القرآن وبيانه ) 1
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به  . 141 يقع    ,١المفعول  في محل الذي  أو  منصوًبا,  ويكون  الفاعل,  فعل  عليه 

راَط  : )اْهدِ -تعالى- في مثل قوله    نصب.  (: ضمير  ناء[. الـ)6اْلُمْسَتِقيَم(]الفاتحة:َنا الصِ 

المتكلمين  -متصل  السكون, في محل نص  -ضمير  أول.  مبني على  به  ب مفعول 

راطَ و) - تعالى-ثل قوله  (: مفعول به ثاٍن, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة. وفي م الصِ 

  َمْرَيمَ : )َواْذُكْر ِفي اْلِكتاِب  - تعالى-[, وفي مثل قوله  1(]الكوثر:َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ   : )ِإنَّا

أَْهِلها   ِمْن  اْنَتَبَذْت  )الكاف(  .  ٢[ 16َشْرِقيًّا(]مريم:  َمكاناً ِإِذ  امتية:  كاف  -الضمائر 

الغائب-, و)الهاء(  -الخطاب بآخر - المتكلم  ياء -, و)الياء(  - هاء  إذا اتصلت   :

م , في محل نصب. (,  َعلََّمهُ مثل: الفعل الماضي: )  الفعل فإعرابها: )مفعول  به( ُمَقدَّ

(. والفعل المضار :  َعلِ ْمُهم (, و) َعلِ ْمُهما(, و)َعلِ ْمهُ (, والفعل األمر: )َعلََّمني (, ) َعلََّمكَ )

(, ُتْعَرُب هذه الضمائُر )مفعوالا به(. وكذلك مع المفرد,  ُيَعلِ ُمني(, )ُيَعلِ ُمكَ (, و) ُيَعلِ ُمهُ )

(,  َعلََّمُكما(, )َعلََّمُهما(, )َعلََّمكِ (, )َعلََّمها والمثنى, والجمع. ومع المؤنث, والمذكر. )

[,  152(]البقرة:َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكمْ : )- تعالى-وله  في مثل: ق(...إل .  َعلََّمُكم(, )َعلََّمُهم )

(]النساء:  ِلَيْهِدَيُهمْ : )َلْم َيُكِن َّللاَُّ ِلَيْغِفَر َلُهْم َواَل  - تعالى- وفي مثل: قوله   [.  137َسِبيالا

قوله   مثل:  َيْمَسْس -تعالى- وفي  )َوَلْم  عمران:َبَشر    ِني :  تعرُب:  [.  47(]آل  كلمات 

َوْيَحكَ )  به(:  )مفعوًل  ـ  مرحًبا  ـ  وسهاًل  )أهاًل  به,  أهاًل (.  مفعول  لفعل  (:  منصوب 

 

 . (58)ص:  هـ(538ت, الزمخشري)المفصل في صنعة اإلعراب 1
 .( 17األنشوطة في النحو )ص:  2
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َأَصْبتَ  أو  )َحَلْلَت  تقديره:  ) أهاًل   محذوف؛  لفعل  َسْهاًل (.  منصوب  به,  مفعول   :)

)َوِطْئتَ  تقديره:  بأنهما مصدران؛  َسْهاًل   محذوف؛  القول  الى  النحاة  (. وذهب بعض 

َب هللُا ِبَك َمْرَحباا(. والصحيح األول على تقدير: )أَهََّلَك هللُا أَهْ  (, و)َرحَّ (:  َحًباَمرْ . ) 1الا

)َصاَدْفَت   التقدير:  محذوف؛  لفعل  به  )2( َمْرَحًبامفعول  لفعل  َوْيَحكَ .  به  مفعول   :)

 . 3( َرْحَمةً (؛ بمعنى: )َرِحَمَك هللُا َوْيًحا محذوف؛ تقديره: )َرِحَمَك هللُا 

 -إياه   -إياكم اياكن  -ماإياك  -اياك  -إياك  -اإيان   -وفروعه: )إياي   4)إيَّاَك(:  .١4٢

إياهن(, وكل هذه الضمائر هي ضمائر منفصلة, والضمير    -إياهم  -إياهما  -إياها

أو   المخاطب,  أو  للمتكلم,  حروف  فهو  )إيَّا(  على  زاد  وما  فحسب.  )إيَّا(  هو  فيها 

: تفيد الخطاب, و)اله اء(: للغائب.  الغائب, الغرض منها تنويع الضمير, فـ)الكاف( مثالا

ضمير منفصل,  (:  إيَّا)(:  إيَّاكَ )  َنْعُبُد(:  إيَّاكَ : )-ىتعال-في مثل قوله    و)الياء(: للمتكلم,

(: فعل  َنْعُبدُ مبني على السكون, في محل نصب مفعول به، و)الكاف(: للخطاب. ) 

مضار , مرفو ؛ لتجرده عن الناصب والجازم, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل 

ِ ِإْن ُكْنُتْم  : )َوا-تعالى- مستتر؛ تقديره: )نحن(. وفي مثل قوله    ضمير ِإيَّاُه  ْشُكُروا ّلِلَّ

) 172(]البقرة:َتْعُبُدونَ  و)الهاء(:  إيَّا[.  مقدم،  به  مفعول  منفصل,  نصب  ضمير   :)

 

 .(164/ 131) 3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث  1
 .(1712/ 1ملتقى أهل اللغة ) 2
 .(118/ 1هـ( )676األساليب اإلنشائية غير الطلبية في أحاديث رياض الصالحين للنووي )ت 3
 (.1/57أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي ) 4
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من  )َتْعُبُدونَ (.  1للغائب ألنه  )النون(؛  ثبوت  رفعه  وعالمة  مرفو ,  مضار   فعل   :

الخمسة.   الاألفعال  والجملة  فاعل.  رفع  محل  في  متصل,  فعلية:  و)الواو(: ضمير 

 . 2( كان : في محل نصب خبر ))َتْعُبُدونَ (

ُأْعِرَب: )مفعوًل به   . 143 السم الواقع بعد )إيَّاَك( التحذيرية إذا لم يسبقه )الواو( 

 (. إيَّاَك الِخياَنةَ , مثل: )و)إياك( مفعوًل به أول  ثانًيا(.

ُأْعِرَب: )مفعوًل به( لفعل  ته )الواو(  اَك( التحذيرية إذا سبقالسم الواقع بعد )إيَّ  . 144

   (.إيَّاَك والخيانةَ تقديره: )احذر(, مثل: ) محذوف, وجوبًا؛ 

ا لفظيًّا، نحو: )إيَّاكَ إذا تكررت ) . 145 إيَّاَك  ( في أسلوب التحذير تكون الثانية توكيدا

 . 3( إيَّاَك, والَكِذبَ 

(. والثانية  على التحذير؛ أي: )احذر الَكِذبَ   )الَكِذَب الَكِذَب(: األولى منصوبة . 146

 )توكيد لفظي(, منصوبة. 

ْدَق(: األولى منصوبة على اإلغراء  . 147 ْدَق الصِ  ْدقَ ؛ أي: ))الصِ  (. والثانية  ِاْلَزِم الصِ 

 )توكيد لفظي(, منصوبة. 

 

 (.601/ 2و بالل )شكل إعراب القرآن, أ. د. أحمد بن محمد الخراط، أبالمجتبى من م 1
 (.218/ 1اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل, بهجت عبد الواحد صالح ) 2
 (.59أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص:  3
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السم المختص يأتي بعد ضمير, ويجوز حذفه. وُيْعَرُب: )مفعوًل به(, منصوب   . 148

َنْحِرُص ُكلَّ الِحْرِص  المعلمين    ص بفعل محذوٍف؛ وجوًبا, مثل: )نحنعلى الختصا 

 على َمْصَلَحِة َأْبَناِئَنا(. 

كلمة )خصوصًا(, ُتْعَرُب: )مفعوًل مطلقًا( لفعل محذوف. أو )مصدًرا قائًما مقام   . 149

ل:  . ومث 1أحب  الفاكهة, وخصوًصا العنَب( . مثل: )فعلهل وما بعده ُيْعَرُب: )َمْفُعوًل به( 

الَقَدِم  )أُ  ُكَرِة  مبارياِت  الِمْصِريَّةَ ِحبُّ  ًة  َخاصَّ َأْو  منصوب  ُخُصوًصا,  بعدهما  وما   .)

 )مفعول به(. 

ُيْعَرُب: )مفعوًل به(  -السم الواقع بعد )خصوًصا   .١5٠ ًة( منصوب,  لفعل    خاصَّ

  بَ وخصوصًا خطمحذوف, تقديره: )َأُخصُّ أو أَْعِني(. مثل: )أستمع للخطب الدينية,  

 َد(.  جهاال

  )مفعوًل به( فقط,  -دائماً -السم الواقع بعد )ما خال(, و)ما عدا( ُيْعَرُب:    . 151

المبارياِت   المبارياِت    ما عدا مباراةً مثل: )شاهدُت    ما خال مباراةً واحدةا(. )شاهدُت 

 واحدةا(. )مباراةا(: مفعول به.  

ُيْعَرُب: إمَّا )مفعوًل به(,   .١5٢ (ل و)عدا(:  )خال  فتكون السم بعد )خال(ل و)عدا( 

  .)  )فعاًل ماضًيا(, وإم ا ُيْعَرُب: )اسًما مجروًرا(, فتكون )خال(ل و)عدا(: )حرَف جرٍ 

 

 (.787/ 1معجم الصواب اللغوي ) 1



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

105 
 

ِإلَّ : )َواَل َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحد  -تعالى- في مثل قوله  األصل في الستثناء النصب . 153

 [. 81(]هود: اْمَرَأَتكَ 

ادِ  َغْيرَ َتُهوُن ُكلُّ الَمَصاِئِب َقْد َتُمرُّ على الَفَتى … وَ   1َشَماَتِة الُحسَّ

( في الستثناء. وما بعدهما   . 154 )غير(ل و)سوى(: ُيْعَرباِن: نفَس إعراِب ما بعد )ِإلَّ

ِ ِإْن َعَصْيُتهُ -في مثل قوله    ُيْعَرُب )مضاًفا إليه(.  َفَما  تعالى: )َفَمْن َيْنُصُرِني ِمَن َّللاَّ

َتْخِسيرٍ َتِزيُدوَنِني   َتِزيُدوَنِني  التقدير:    [,63(]هود:َغْيَر  َتْخِسيًرا)َفَما  )إلَّ  (:  َتْخِسيًرا(. 

 (: مستثنى منصوباا.  َغْيرَ مستثنى منصوب. فتكون: )

ُيْعَرُب: )مضاًفا إليه( مجروًرا.   . 155 -في مثل قوله  السم بعد )غير(ل و)سوى( 

 [ 7لفاتحة:ِهْم(]اَعَليْ  اْلَمْغُضوِب َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر عالى: )ِصَراَط الَِّذيَن ت 

الفعل الماضي مرتبط بالزمن الماضي, والمضارع بالزمن )الحاضر(, واألمر  .١56

َأَأْنَذْرَتُهْم    َسَواء  َعَلْيِهمْ َكَفُروا    : )ِإنَّ الَِّذينَ - تعالى-في مثل قوله  بالزمن )المستقبل(.  

)ُتْنِذْرُهْم(:   (: فعالن ماضيان.  ُهمْ ْرتَ َأْنذَ (, و)َكَفُروا[. ) 6اَل ُيْؤِمُنوَن(]البقرة:  ُتْنِذْرُهمْ َلْم  َأْم  

  .عند دخول )لم( على الفعل المضار  تقلبه إلى الزمن الماضي. )َلْم ُتْنِذْرُهْم(:  مضار 

قوله   مثل  )ِإيَّاكَ -تعالى- وفي  )  َوِإيَّاكَ َنْعُبُد    :  ا5َنْسَتِعيُن  َراَط ْهِدَنا  (  الصِّ

(  اْهِدَنا (: فعالن مضارعان. وفي مثل: )َنْسَتِعينُ , و)( َنْعُبدُ [, )6،  5اْلُمْسَتِقيَم(]الفاتحة:

   دعاٍء(. لُ عْ نقول: )فِ  -سبحانه وتعالى –في حقِّ هللا 

 

 . (116أدوات اإلعراب )ص:   1
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عند دخول )لم( على الفعل المضارع تقلبه إلى الزمن الماضي؛ ولذا تسمى:   .١57

  ْيِهمْ َكَفُروا َسَواء  َعلَ   : )ِإنَّ الَِّذينَ -تعالى-في مثل قوله  )نفي, وجزم, وقلب(,  حرف:  

 [. 6اَل ُيْؤِمُنوَن(]البقرة:   َلْم ُتْنِذْرُهمْ َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم 

(: وأخواتها, تنصب مفعولين  .١58 َل  َوالَخَبرُ   المبتدأُ   أصلهما  ,)ين  اأَلوَّ َفَتْنِصُب  ل 

(ل َو)َحِسَب(ل  .  ١َوالثَّاِنيَ  َو)َخاَل(ل  َوَيِصيُر الُمْبَتَدُأ َوالَخَبُر: َمْفُعوَلْيِن َلَها. َوِهَي: )َينَّ

َو)َجَعَل(. َو)اتََّخَذ(ل  َو)َوَجَد(ل  َو)َعِلَم(ل  َو)َرَأى(ل  قوله    َو)َزَعَم(ل  مثل  :  - تعالى-في 

: جار ومجرور في  ِبَأْنُفِسِهْم( [, ) 12ور: ]الن ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًرا(   اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناتُ َينَّ  )

م )َخْيراا(:   .) لــ)َظنَّ األول  به  المفعول  له محل  ثان  متعلق  :  ِبَأْنُفِسِهْم()أو  .  2فعول 

ُقِتُلوا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن    : )َواَل - تعالى-وفي مثل قوله    .٣  بمفعول ثاٍن، )َخْيراا(: مفعول أول

- وفي مثل قوله    [, 169َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن(]آل عمران:َأْمَواًتا    ِفي َسِبيِل َّللاَِّ 

(]التغابن:َأْن َلْن ُيْبَعُثوا    َكَفُروالَِّذيَن  َم اَزعَ : )-عالىت  )أن وما    [, 7ُقْل َبَلى َوَربِّي َلُتْبَعُثنَّ

   .4(َزَعمَ (: سّدت مسّد مفعولي  َأْن َلْن ُيْبَعُثوافي حّيزها(: )

: تنصب ثالثة مفاعيل, )َأرىل 5)رأى(, وأخواتها السبع, وما تصرَّف منها  .١5٩

َلَفِشْلُتْم  َأَراَكُهْم َكِثيًرا    : )َوَلوْ -تعالى-في مثل قوله  رل خبَّرل حد ث(.  َأعلمل َأنبَأل نبََّأل َأخب

 

 .( 19األنشوطة في النحو )ص:  1
 . (282/ 19تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )  2
 (. 790/ 2المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) 3
 .(110/ 10إعراب القرآن وبيانه ) 4
 . (313/ 134) 3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث  5
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ِإنَُّه   َسلََّم  َوَلِكنَّ َّللاََّ  اأْلَْمِر  ُدوِر(]األنفال:َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي  ِبَذاِت الصُّ وفي مثل    [,43َعِليم  

   [.44(]األنفال:َقِلياًل  ْعُيِنُكمْ ِإِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي أَ ُيِريُكُموُهْم  : )َوِإذْ -تعالى-قوله 

)المفعول به, المفعول معه, المفعول له    المفاعيل خمسة  منصوبة. وهي: .١6٠

 )ألجله(, المفعول المطلق, المفعول فيه(: 

ويكون منصوًبا, أو في محل نصب.  الذي يقع عليه فعل الفاعل,    ,١المفعول به   (١

اًل. مفصَّ شرحه  سبق  قوله    وقد  مثل  )ا -تعالى-في  راَط ْهدِ :  الصِ  َنا 

الـ)6اْلُمْسَتِقيَم(]الفاتحة: متصل ناء [.  ضمير  المتكلمين  - (:  على    - ضمير  مبني 

و) أول.  به  راطَ السكون, في محل نصب مفعول  ثاٍن, منصوب,  (: مالصِ  به  فعول 

 . وعالمة نصبه الفتحة

هو االسم المنصوب بعد )واو( المعية؛ بمعنى: )مع(, شرح   , ٢المفعول معه  (٢

(؛ أي: )مع الطريق(,  والطريقَ ؛ نحو: )سيري  3عل أو ما فيه حروفه ومعناهمسبوقة بف 

  [,112َيْفَتُروَن(]األنعام:َوَما    َفَذْرُهمْ : )َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه  -تعالى-في مثل قوله  و 

  .[ 137]األنعام:َيْفَتُروَن(  َوَما: )َوَلْو َشاَء َّللاَُّ َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم  - تعالى-وفي مثل قوله  

ِبي َمَعُه  -تعالى-وفي مثل قوله   نَّا  َوَألَ   َوالطَّْيرَ : )َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْضالا َيا ِجَباُل َأوِّ

   [ 10َلُه اْلَحِديَد(]سبأ:

 

 . (58)ص:  هـ(538, الزمخشري)تالمفصل في صنعة اإلعراب 1
   (.663/ 2ك بشرح ألفية ابن مالك )توضيح المقاصد والمسال 2
 . (221كتاب الحدود في النحو )ص:   3
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أو هو   ,, هو علة اإلقدام على الفعل 1المفعول له, أو ألجله, أو من أجله  (٣

المفعول ألجله: اسم نكرة,  ؟  ؟ أو )لماذا(وهو جواب: )ِلَم(   اْسم  ُيَبيِ ُن َسَبَب الِفْعِل.

َواِعقِ : )َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي  - تعالى-في مثل قوله  منصوب,   َحَذَر   آَذاِنِهْم ِمَن الصَّ

فتقول:19اْلَمْوِت(]البقرة: َواِعِق(؟    [.  الصَّ ِمَن  آَذاِنِهْم  ِفي  َأَصاِبَعُهْم  َيْجَعُلوَن  )لماذا 

: )َودَّ َكِثير  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو  -تعالى-في مثل: قوله  و)َحَذَر اْلَمْوِت(.    الجواب:

إِ  َبْعِد  ِمْن  وَنُكْم  ُكفَّارااَيُردُّ َلُهُم  َحَسًدا    يَماِنُكْم  َتَبيََّن  َما  َبْعِد  ِمْن  َأْنُفِسِهْم  ِعْنِد  ِمْن 

(]البقرة:   اْبِتَغاءَ اِ  َمْن َيْشِري َنْفَسُه النَّ  َوِمنَ : )-تعالى-[. وفي مثل: قوله 109اْلَحقُّ

ِباْلِعَباِد(]البقرة: َوَّللاَُّ َرُءوف   ِر  - تعالى- . وفي مثل: قوله  [ 207َمْرَضاِت َّللاَِّ  )َوَبشِّ  :

اِلحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر ُكلَّما ُرِزُقوا   ِمْنها  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َرة  قاُلوا هَذا ا  ِرْزقاً ِمْن َثَمَرٍة   لَِّذي ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِه ُمَتشاِبهاا َوَلُهْم ِفيها َأْزواج  ُمَطهَّ

وفي مثل  في التفوق(.    رغبةً [. ومثل : )يذاكُر الطالُب  25َوُهْم ِفيها خاِلُدوَن(]البقرة:

 . (رِّ الشَّ َمَخاَفَة  ذلك, قولك: )َفْعَلُت كذا

, أو مأخوذ من  هو: المصدر, وهو اْسم  ُمَواِفق  ِلْلِفْعِل ِفي َلْفِظهِ   ,٢المفعول المطلق  ( 4

.  3؛ ِلَتْأِكيِدِه َأْو َبَياِن َنْوِعِه َأْو َعَدِدهِ نفس حروف الفعل الذي أتى قبله . َوُهَو: َمْنُصوب 

( ِفي: )َأَكَل الَوَلُد لتَّْوِكيِد: )أَ َفِمَثاُل ا  -  1كبيراا(.    اجتهاداً في المذاكرة    ِاْجَتِهدْ مثل: ) ْكالا

 

 . (200شرح كتاب الحدود في النحو )ص: , و (87)ص:  هـ(538, الزمخشري)تالمفصل في صنعة اإلعراب 1
 . (55)ص:  هـ(538, الزمخشري)تالمفصل في صنعة اإلعراب 2
 .( 19األنشوطة في النحو )ص:  3
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الَوَلُد    -  2(.  َأْكاًل  )َجَرى  ِفي:  )َجْرَي(  النَّْوِ :  َبَياِن  َوِمَثاُل    -  3الَفْهِد(.    َجْريَ َوِمَثاُل 

(،  ُقُعوًداْسُت  َثاُلُه: )َجلَ (. َوَيَقُع َمْعَنِويًّا, مِ َأْكَلَتْينِ : )َأَكَل الَوَلُد  مثل   الَعَدِد: )َأْكَلَتْيِن(: ِفي 

قوله  ُوُقوًفاَو)ُقْمُت   مثل  وفي  )- تعالى  -(.  َلنا(]البقرة:ُسْبحاَنَك  :  ِعْلَم  [:  32ال 

- تعالى-, وفي مثل قوله  1(: مفعول مطلق لفعل محذوف؛ تقديره: )نسّبح( ُسْبحاَنكَ )

(: مفعول مطلق, أو  اَعْهدً [, )100]البقرة: (َنَبَذُه َفِريق  ِمْنُهمْ َعْهًدا    : )َأَو ُكلََّما َعاَهُدوا

 .  مصدر, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة 

ا    -)حقًّا    كلمات ُتْعَرُب: )مفعوًل مطلًقا(:* ا    -ِجدًّ ا    -َحْتماا    -تحديدا ا    - أيضا   - َحْمدا

ةا   ا    - خاصا ا    - سعديك    - لبيك    - يقيناا    - صبراا    -عفواا  –شكراا    -خصوصا حجًّ

ا  قياماا وُقعُ   -اَمةا  ُحبًّا وكر   - مبروراا   ا    – مثالا    -ا  عموما   -سبحاَن    - ودا ا    –صفحا ُبْعدا

ا    – َفْضالا    –َمَعاَذ    – حنانيك    –دواليك    –سعديك    –لبيك    –اْلَبتَّة    – ُعُموماا    –ُرَوْيدا

: )ُكِتَب  - تعالى- بعداا(. مثل: قوله    -عناداا    –مكابرةا    –وفاقاا    –خالفاا    –مهالا    –

َخْيراا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف  َمْوُت ِإْن َتَرَك  َحَضَر َأَحَدُكُم الْ َعَلْيُكْم ِإَذا  

ا اْلُمتَِّقيَن(]البقرة:  َحق  إعراُب:  180َعَلى  ا(:  [.  مطلق منصوب, وعالمة  )ِجد  مفعول 

:  ( َحْتًما ِجّداا(. )نصبه الفتحة الظاهرة على آخره؛ وتقدير العامل المحذوف هو: )َيِجدُّ 

(: )ال َأْفعله البتَة( ]فصيحة[.  البتةَ . و)2مفعول مطلق لفعل محذوف؛ تقديره: )َأْحَتَم( 

 

 . (43/  1ب هللا المرتل )اإلعراب المفصل لكتا 1
 .(0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  2
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)ال َأْفعله َبتَّةا( ]فصيحة[. التعليق: مذهب سيبويه وأصحابه أن )البتَة( ال تكون إال  

ما صواب. الثاا َبتَّةا(، فكالهَمْعِرَفةا، إال أن الفّراء أجاز تنكيرها. ومنه الحديث: )َطلََّقها ث 

ا أو وصالا وهمزة )البتة د, أو  1( يمكن أن تكون قطعا . وإعراُب )اْلَبتَّة(: مصدر  مؤكِّ

( مطلق.  بمعنى:  أيًضا مفعول  )آَض(؛  تقديره:  محذوف؛  لفعل  مطلق  مفعول   :)

،  (: مفعول مطلق, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهَحْمًدا. )2)َرَجَع( 

ي  )َنْحَمُدَك  )وأصلها:  ا(.  َحْمدا َربََّنا  ًة(:ا  لفعل    خاصَّ منصوب؛  مطلق(,  )مفعول 

( .) (: )مفعول مطلق(, منصوب, لفعل محذوف؛  خصوًصامحذوف, تقديره: )َأُخصُّ

 (  .) )َأُخصُّ تقديره:    شكًرا(:تقديره:  محذوف؛  لفعل  منصوب,  مطلق(,  )مفعول 

( تقدي   عفًوا(:)َأْشُكُرَك(.  محذوف؛  لفعل  منصوب,  مطلق(,  )اُْعُو(.  )مفعول  ره: 

)  صبًرا(:) )ِاْصِبْر(.  تقديره:  محذوف؛  لفعل  منصوب,  مطلق(,    يقيًنا(: )مفعول 

ل مطلق(,  (: )مفعو لبيك . )3)مفعول مطلق(, منصوب, لفعل محذوف؛ تقديره: )َأْوَقَن(

منصوب, وعالمة نصبه )الياء(؛ ألنه مثنى؛ والتقدير: )ألبيك تلبية بعد تلبية(، وال  

ا الحصر, وإنما التكثير, ال العدد. و)الكاف(: ضمير, مبني على  يقصد بالتثنية هن 

)مفعول مطلق(, وهو الزم اإلضافة,   ُسْبَحاَن(: . )4الفتح في محل جر مضاف إليه

 

 (.173/ 1هـ( )1424معجم الصواب اللغوي, أحمد مختار عمر)ت 1
 (.7إعراب األربعين النووية )ص:  2
 .(287/ 1شرح األشمونى أللفية ابن مالك ) 3
 .(199أدوات اإلعراب )ص:  4
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ا(, منصوب, لفعل محذوف؛ ت  (: مفعول مطلق لفعل  َوْيَلكَ )  قديره: )ُأَسبُِّح هللَا َتْسِبيحا

   .1محذوف مهمل 

ا ـ تارة.  *  المفعول المطلق(:   ألفاظ تعرُب: )نائًبا عن** )مرة ـ مرتين ـ مراًرا ـ جد 

ًا   كل. بعض. جميع. غاية. حق. أي. جيدًا . سريعًا . حثيثًا . كثيرًا . طوياًل . جد 

(, و)أعلُمُه  مرتين (, و)أعلُمُه  َمرَّةً (, مثل: )أعلُمُه  التفضيل المضاف للمصدر. اسم  

)أعلُمُه  مراًرا ا(,  الَعاِمُل    ُكلَّ (, و)أعلُمُه  ةً رَ تا(, و)أعلُمُه  جد    َبْعَض التعليِم(, و)َأْحَسَن 

التعليِم(,    حقَّ التعليِم(, و)أعلُمُه    غايةَ التعليِم(, و)أعلُمُه    جميعَ اإِلْحَساِن(, و)أعلُمُه  

 التعليِم(.  أفضلَ التعليِم(, و)أعلُمُه  حقَّ التعليِم(, و)أعلُمُه  أيَّ )أعلُمُه 

-في مثل: قوله    : )نائًبا عن المفعول المطلق(,٢عربُ *كذلك )صفة( المصدر ت**

اْلِكتاَب  (:  -تعالى نائب عن    (: َحقَّ [, )121(]البقرة:َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتالَوِتهِ الَِّذيَن آَتْيناُهُم 

نائب عن المصدر؛ ألنه صفة المصدر في األصل, و) (:  ِتالَوِتهِ المفعول المطلق, 

إ مضاف  و)الهاء(:  مجرور,  إليه  جّر.مضاف  محّل  في  قوله  3  ليه,  مثل:  - وفي 

اْلَيِقينِ ُثمَّ  (:  -تعالى ( صفة المصدر )َلَتَرُونََّها(؛ أي:  َعْينَ على أن )(  َلَتَرُونََّها َعْيَن 

 (. سيًرا سريًعا( بدالا من: )ِسْرُت  سريًعا. وفي مثل: )ِسْرُت  4( رؤيًة هي اليقين )لترونها  

 

 .(185/ 26الجدول في إعراب القرآن ) 1
 (.157/ 2الواضح في قواعد اللغة العربية )النحو  2
 .(251/ 1الجدول في إعراب القرآن ) 3
 .(288/ 32تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ) 4
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مثل: )ضرب الفارُ  ن المفعول المطلق(,  كذلك )آلة( المصدر تعرُب: )نائًبا ع****

وطِ ضرًبا ( بدالا من )ضرب الفارُ  الحصاَن َسوًطاالحصاَن   (.  بالسَّ

- في مثل قوله    كذلك )عدد( المصدر تعرُب: )نائًبا عن المفعول المطلق(, *****

در,  ف المص(، فحذجلًدا ثمانينَ [، واألصل: )4َجْلَدةا(]النور:  َثَماِنينَ : )َفاْجِلُدوُهْم  -تعالى

فا َثالًثا ( بدالا من )َحَلَو الرَُّجلُ َثالًثا . ومثل:)َحَلَو الرَُّجُل 1وأقيم العدد مقامه  ِِ  (. َحْل

- في مثل قوله    كذلك )نوع( المصدر تعرُب: )نائًبا عن المفعول المطلق(, ******

ا ِإالَّ    َيِعدُ : )َبْل ِإْن  -تعالى (: نائب  غروًرا[, )40:اطر (]فُغُروًراالظَّاِلُموَن َبْعُضُهْم َبْعضا

( والتقدير:  المصدر؛  نو   ألنه  مطلق؛  الغرورمفعول  )رج َوْعد  ومثل:  الجيش  (.  ع 

 (. رجوَع القهقرى ( بدالا من )رجع الجيش القهقرى 

في مثل قوله    كذلك )مرادف( المصدر تعرب: )نائًبا عن المفعول المطلق(, *******

(: مفعول مطلق,  َجْهَد َأْيماِنِهمْ [ )109(]األنعام:ْيماِنِهمْ َجْهَد أَ : )َوَأْقَسُموا ِباّلِلَِّ  - تعالى-

إلى مضاف  فهو  المصدر,  عن  منصوب   نائب  المصدر,  )أقَرْرُت 2مرادف  ومثل:   .

 (.  إقراًرا( بدالا من )أقَرْرُت بذنبي اعتراًفابذنبي 

 

 .(423/ 1ملتقى أهل اللغة ) 1
 .(249/ 7الجدول في إعراب القرآن ) 2
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مثل:  كذلك )اإلشارة( إلى المصدر تعرُب: )نائًبا عن المفعول المطلق(,  ********

 (. اإلكراَم ذلك( بدالا من )أكرمُت الضيَف ذلك اإلكرامَ يَف رمُت الض)أك

في مثل قوله    )نوع( المصدر تعرُب: )نائًبا عن المفعول المطلق(, كذلك  ********

ا ِإالَّ    َيِعدُ : )َبْل ِإْن  - تعالى- (: نائب  ُغُروًرا[, ) 40(]فاطر:ُغُروًرا الظَّاِلُموَن َبْعُضُهْم َبْعضا

. ومثل: )جاملتك مجاملة  1( َوْعد الُغُرورر: )نه نو  المصدر، والتقدي مفعول مطلق؛ أل

ا( بدالا من )جاملُتَك ُمَجاَمَلةا ال ُأَجاِمُل  هاأجاملال  ا(.   ُمَجاَمَلةً أحدا  أحدا

الظرف مضّمن معنى: )في(, وهو: )ظرفا الزمان, والمكان(:    ,٢المفعول فيه  ( 5

- تعالى-. مثل قوله  3َأِو الَمَكاَن الَِّذي َحَصَل ِفيِه الِفْعلُ   أَو الظَّْرُف: اْسم  ُيَبيُِّن الزََّمانَ 

ِقطََّنا َلَنا  ْل  َعجِّ َربََّنا  )َوَقاُلوا  اْلِحَساِب(]سورة ص:َقْبَل    :  قوله  16َيْوِم  وفي مثل   ,]-

َيُقوُل    ِإذْ غاِر  ِفي الْ ُهما    ِإذْ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثاِنَي اْثَنْيِن    ِإذْ : )َفَقْد َنَصَرُه َّللاَُّ  -عالىت 

اسم مبني على السكون, في محل  )ِإْذ(:    [. 40ِلصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ َّللاََّ َمَعنا ]التوبة:

   نصب مفعول فيه, ظرف زمان.

 )الظروف(:   .١6١

 

 .( 1008/ 3شكل إعراب القرآن )المجتبى من م 1
 . (81)ص:  هـ(538, الزمخشري)تعة اإلعرابالمفصل في صن 2
 . (10)ص:   , حازم خنفرالبرعومة في النحو 3
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ــا  ( 1 ا -عصـــــراا -ظهـــــراا  –مثـــــل: ) فجـــــراا يــــرف الزمــــان,  منهــ  –عشـــــاءا  –مغربـــــا

ا  ا  –صـــــــــبحا ا...( تعـــــــــرُب: )ظـــــــــرَف زمـــــــــاٍن(, يومـــــــــا  -ليلـــــــــةا  –مســـــــــاءا  –صـــــــــباحا

 منصوباا.

ــّداَم  –مثـــــل: ) أمـــــاَم ومنهـــــا يـــــرف المكـــــان,   ( 2 -جانـــــَب  –وراَء  –خلـــــَو  –قـــ

ــيَن...(,  -بــــــــيَن  –تحــــــــَت  –فــــــــوَق  –غــــــــرَب  –شــــــــرَق  –جنــــــــوَب  –شــــــــماَل  يمــــــ

 تعرُب: )ظرَف مكاٍن(, منصوباا.  

ين شكل,  ؛ ليب-غالباً   –الحال: اسم نكرة, منصوب, وقع في نهاية جملة فعلية   . 162

: )كيف الحال(؟ ويكون: )مفرًدا(؛  أو هيئة الفاعل, أو المفعول بهل ونسأل عنه بعبارة

يعني: ل جملة فعلية, ول جملة اسمية, ول شبه جملة: )جار ا ومجروًرا(, ول شبه  

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَل - تعالى- وفي مثل: قوله  جملة: )يرفية(.   ِف  : )ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ

اأْلَْلَبا أِلُوِلي  َيَياٍت  َوالنََّهاِر  ) اللَّْيِل  َّللاََّ  190ِب  َيْذُكُروَن  الَِّذيَن  َوَعَلى    ِقَياًما(  ا  َوُقُعودا

(. ومثل: )استمعت  منتصراً [. وفي مثل: )عاد القائد  191،  190ُجُنوِبِهْم(]آل عمران:

 ُيْؤِمُنوَن  : )َوالَِّذينَ -الىتع-في مثل: قوله    ويأتي جملة فعلية (.  مصغياً إلى نصائح أبي  

- [. وفي مثل: قوله  4(]البقرة:ُهْم ُيوِقُنونَ َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِباْيِخَرِة  ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك  

َأْنُفَسُهْم  -عالىت  ِإالَّ  ُيْهِلُكوَن  َوِإْن  َعْنُه  َوَيْنَأْوَن  َعْنُه  َيْنَهْوَن  )َوُهْم  َوَما  : 

اسمية[.  26م:نعا(]األ َيْشُعُرونَ  جملة  الحال  قوله    ويأتي  مثل:  )َفاَل    : -تعالى-في 

ا   ِ َأْنَدادا (: في محّل نصب  )َأْنُتْم َتْعَلُمونَ [, وجملة:  22(]البقرة:َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ َتْجَعُلوا ّلِلَّ



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

115 
 

: )َذِلَك َأْن -تعالى-في مثل: قوله  ويأتي الحال شبه جملة )جار ا ومجروًرا(,  .  1حال 

(: جار ومجرور,  ِبُظْلمٍ [, ) 131ا َغاِفُلوَن(]األنعام:َوأَْهُلهَ  ِبُظْلمٍ  َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َلمْ 

ا ِبُظْلٍم( ُمْهِلكَ متعلق بحال من الضمير في ) ويأتي الحال شبه جملة:  .  2(؛ أي: )ُمَتَلبِّسا

اَلِم  - تعالى-في مثل: قوله  )يرفية(.   (:  ِعْندَ [, )127َربِِّهْم(]األنعام:   ِعْندَ : )َلُهْم َداُر السَّ

اَلِم(، والعامل فيها معنى االستقرار  . 3ظرف مكان, منصوب, متعلق بحال من )َداُر السَّ

)النَِّكَرُة(  . 163 ُتْعَرُب  منصوبة(:  نكرة   + )حضَر  )المعرفة  مثل:   ,) )حاالا ُجُل :  الرَّ

(, وأخواتها؛ أل َماِشًيا  ها مع )كان(, وأخواتها  ن (. في غير جمل )كان(, وأخواتها, و)إنَّ

ُ َعِليًما : )َوَكاَن  -تعالى-مثل: قوله    تكون خبر )كان(, في  [,  17َحِكيماا(]النساء:  َّللاَّ

( َعِليًما) )إنَّ (, وأخواتها تكون اسم    في   ,مؤخراا  4(: خبر )كان(, منصوب. ومع )إنَّ

(: اسم )إّن( مؤخر,  راً سْ يُ [. )94(]الشرح:اْلُعْسِر ُيْسراً : )َفِإنَّ َمَع  -تعالى- مثل: قوله  

 َجَعلَ : )الَِّذي  -تعالى- مثل: قوله    منصوب, وتراعي أنه قد يكون النكرة مفعوالا به. في

ِفراشاً َلُكُم   ِبناءً   اأْلَْرَض  ماَء  ِمَن    َوالسَّ ماءً َوَأْنَزَل  ماِء  الثََّمراِت   السَّ ِمَن  ِبِه  َفَأْخَرَج 

ماَء  )جعل(؛ ومعنى: )َجَعَل(: َصيََّر. )لـ   ثان(: مفعول به  ِفراشاً [ )22(]البقرة:ِرْزقاً  َوالسَّ

 

 (. 73/ 1) القرآن إعراب في الجدول  1
 (. 287/ 8) المصدر السابق 2
 (. 280/ 8) المصدر السابق 3
اب  (. والجدول في إعر 239(, وأدوات اإلعراب )ص:  406/  2منسوب خطأ للزجاج )  -إعراب القرآن للباقولي    4

 (.  72/ 1القرآن )
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(: مفعول  ِرْزقاً (, )ِرْزقاً ِبِه ِمَن الثََّمراِت    َفَأْخَرجَ : )-تعالى-مثل: قوله    مثلها. وفيِبناًء(:  

 (. َأْخَرجَ به لـ)

ــك؟  . 164 ــتفهام: )مالـ ــا بالسـ ــد قولنـ ــع بعـ ــوب الواقـ ــرة المنصـ ــم النكـ ــه؟  –السـ مالـ

 منصوباا, مثل: )مالك واجماا(؟  ُيْعَرُب: )حاًل(,   مالهن؟...إلخ(   –مالها؟   –

ًة( إذا لم يقع بعدهما اسم  ُيْعَرباِن )حاًل(ل   -كلمتا )خصوًصا   . 165 مثل: )ُأِحبُّ    خاصَّ

ةً  الطالَب الناجحيَن (. و)ُأِحبُّ خصوًصاالطالَب الناجحيَن   (.  خاصَّ

)حاًل(  . 166 ُتْعَرُب  )الواو(  مع  ًة(:  )وخاصَّ الكلمة  )أحب  مثل:  كرةَ كرَة  ,  ًة   وخاصَّ

 القدم(. وما بعدهما منصوب )مفعول به(. 

 الجمل بعد المعارف أحوال, والجمل بعد النكرات صفات.   .١67

َر )أوًل: الجمــــــل بعــــــد المعــــــارف أحــــــوال, فــــــي مثــــــل:  اِرُس())َحضــــــَ ُب  الفــــــَ َيْركــــــَ

انَ  َر )الِحصــــــــَ اِرُس ((, و))َحضـــــــــَ انَ ( الفــــــــَ ُب الِحصــــــــَ َر وهــــــــو َيْركــــــــَ ((, و))َحضـــــــــَ

 ((.  ِحَصاُنُه ُمْسِرع  (  ُس الَفارِ )

ــرة  ــاءت النكـــــ ــواًل, إذا جـــــ ــرات أحـــــ ــد النكـــــ ــل بعـــــ ــون الجمـــــ ــوز أن تكـــــ ويجـــــ

ــوفة,  ــه موصــ ــالى –فــــي مثــــل قولــ وَن )-تعــ ــُ َرةً : )ِإالَّ َأْن َتكــ ــِ اَرًة َحاضــ ــَ ِديُروَنَها( ِتجــ ــُ  تــ

 .  ١جملة: )ُتِديُروَنَها(: في محل  نصب حال من )ِتَجاَرًة([,  282َبْيَنُكْم(]البقرة:

 

 . (89/ 3الجدول في إعراب القرآن ) 1



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

117 
 

 أن تكــــون الجمــــل بعــــد النكــــرات أحــــواًل, إذا جــــاءت النكــــرة مضــــافة,وز ويجــــ 

 [23(]الرعد:َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها: )-تعالى –في مثل قوله 

ــفات ــرات صـــ ــد النكـــ ــل بعـــ ا: الجمـــ ــً ــه  ,ثانيـــ ــل قولـــ ــي مثـــ ــالى –فـــ ِر -تعـــ ــِّ : )َوَبشـــ

ْم ) اِلَحاِت َأنَّ َلهــــــــــُ ــَّ وا الصــــــــ وا َوَعِملــــــــــُ ــُ ِذيَن آَمنــــــــ اتٍ الــــــــــَّ ِري ( َجنــــــــــَّ ا  َتجــــــــــْ ــَ ْن َتْحِتهــــــــ مــــــــــِ

اُر(]البقرة: ــَ َر )25اأْلَْنهـــ ــَ ــل: )َحضـــ ــي مثـــ اِرس  [. وفـــ ــَ بُ ( فـــ ــَ َر  َيْركـــ ــَ اَن(, و)َحضـــ ــَ الِحصـــ

 (.  ِحَصاُنُه ُمْسِرع  (  َفاِرس  الِحَصاَن(, و)َحَضَر )  َيْرَكبُ (  َفاِرس  )

)الذى . 168 الموصولة:  األسماء  - الالتي  - الَّذين  - اللتان  -اللذان   -التي-بعد 

اللتان(, و)َمْن(, و)َما(: الموصولتين؛ بمعنى: )الَّذي(: تأتي صلة    -لَّذانال  -لالئيا

الموصول(؛  المو  بـ)صلة  متعلقة  جملة  شبه  أو  فعلية,  أو  اسمية,  جملة  صول, 

ال معنى  توضح  )مستقر(,  أو  )كائن(,  )جملة  تقديرها:  وتسمى:  الموصول.  سم 

معنى لالسم الموصول.    الصلة(, وهى: )ل محل لها من اإلعراب(. ومن دونها ل

أمَّا عندما    الذى...(   حضر الرجلفليس لالسم الموصول معنى في الجملة امتية: )

(, و)َحَضَر  ُيْحِسُن الُمَناَقَشةِ   ِبالَِّذي(, و)َمَرْرُت  َرْأُيُه َسِديد    الذي   نقول: )جاء الرجلُ 

قَ الرَُّجُل  ارِ (, أو )َجاَء ْنَدَنا ي عِ الَّتِ )َجاَءِت  ِفي االْمِتَحاِن(, أو الَِّذي َتَفوَّ (  الَِّذي ِفي الدَّ

معناى له  يكون  في  1فحينها  قوله  .  )- تعالى-مثل:  َأْنَعْمتَ ِصَراَط  :    الَِّذيَن 

)7(]الفاتحة:َعَلْيِهمْ  جملة:  الموصول  صلة  و (:  َأْنَعْمتَ [,,  قوله  في  الفعلية.  -مثل: 

 

 (. 448/ 123) 3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث  1
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[, صلة الموصول جملة  24(]البقرة:َواْلِحَجاَرةُ   اُس َوُقوُدَها النَّ   الَِّتيَفاتَُّقوا النَّاَر  : )-تعالى

  ِلما َبْيَن َيَدْيها : )َفَجَعْلناها َنكاالا  -تعالى-مثل: قوله  وفي (: االسمية.  َوُقوُدَها النَّاُس )

ِلْلُمتَِّقيَن(]البقرة: َوَمْوِعَظةا  َخْلَفها  )66َوما  الجملة:  َيَدْيها [,وشبه  الظرف:  َبْيَن  من   :)

أو ِلَما ْاْسَتَقرَّ    ِلَما ُهَو َكاِئن  َبْيَن َيَدْيَها)  موصول, المحذوفة, والتقدير:متعلق بصلة ال

ماواتِ ما ِفي ال: )ّلِلَِّ  -تعالى-. وفي مثل: قوله  1( َبْيَن َيَدْيهِ  َوِإْن    َوما ِفي اأْلَْرضِ   سَّ

َأْنُفِسُكمْ ُتْبُدوا   ِفي  َّللاَُّ(]البق  ما  ِبِه  ُيحاِسْبُكْم  ُتْخُفوُه  )66رة:َأْو  الجملة:  شبه  ِفي  [, 

ماواِت  و)السَّ اأْلَْرضِ (:  المحذوفة,  ِفي  الموصول,  بصلة  متعلق  والمجرور:  الجار   )

ماواوالتقدير: )ِلَما ُهَو َكاِئن    ماواتِ ِفي السَّ (, أو )ِلَما ُهَو َكاِئن   ِت أو ِلَما ْاْسَتَقرَّ ِفي السَّ

:  ما ِفي َأْنُفِسُكْم( : ) -تعالى-(. وكذلك في قوله ضِ ِفي اأْلَْرِض أو ِلَما ْاْسَتَقرَّ ِفي اأْلَرْ 

( الجملة:  َأْنُفِسُكمْ شبه  المحذوفة؛  ِفي  الموصول,  بصلة  متعلق  والمجرور:  الجار   :)

 (. ِفي َأْنُفِسُكْم أو ِلَما ْاْسَتَقرَّ ِفي َأْنُفِسُكمْ ُهَو َكاِئن   والتقدير: )ِلَما

-تعالى-في مثل قوله    ,ل جر ٍ المضاف إليه المعرب, مجرور, والمبني في مح . 169

- [. وفي مثل قوله  7َعَلْيِهْم(]الفاتحة:  اْلَمْغُضوِب َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر    الَِّذينَ )ِصراَط    :

(]البقرة:  َشْيءٍ : )ِإنَّ َّللاََّ َعلى ُكلِّ  -عالىت  (: في محل جرٍّ باإلضافة.  الَِّذينَ [. )20َقِدير 

 (: مضاف إليه, مجرور.  َشْيءٍ )

 

 . (81/  1اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
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  - أجمعين  -)حاًل(: منصوبة, وهي: )جميًعا  - دائًما –ُتْعَرُب ات كلم .١7٠

ي ا   -ثانًيا  -أوًَّل  -سوي ا  -غالًبا  -طوًعا  -بنًدا بنًدا   -كافًَّة  -قاطبًة  -مًعا  مادِ 

  – عوضًا    –سياسيًا    –بدًل    –وحيدًا    -سهًوا  – خطًأ    -عمًدا    -عامًَّة    -أدبي ا    -

مثل:  و   - وعمدًا     -وخاصة   بها ضمير,  المتصل  )َوْحَد(  كلمة:  سهوًا(. وكذلك: 

: )ُهَو  -تعالى-مثل: قوله    َوْحَدَنا( ...إلخ.   –َدي  َوحْ   -َوْحَدكَ   -َوْحَدُه    -)َوْحَدها  

: )ِإنَّ الَِّذيَن  - تعالى- [, ومثل: قوله  29(]البقرة:َجِميًعا الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض  

ِ َواْلَماَلِئكَ  َكَفُروا َوَماُتوا [,  161(]البقرة:ِعينَ َأْجمَ ِة َوالنَّاِ  َوُهْم ُكفَّار  ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة َّللاَّ

ْلِم  - تعالى- ومثل: قوله   [, ومثل:  208(]البقرة:َكافَّةً : )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ

يَ -تعالى-قوله    ِ ِديِن َّللاَّ )َأَفَغْيَر  َواأْلَْرِض  :  َماَواِت  السَّ ِفي  َمْن  َأْسَلَم  َوَلُه    َطْوًعاْبُغوَن 

: )َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيةا  -تعالى-[, ومثل: قوله 83ُيْرَجُعوَن(]آل عمران:َوَكْرهاا َوِإَلْيِه  

َلَياٍل   َثاَلَث  النَّاَ   ُتَكلَِّم  َأالَّ  آَيُتَك  : )َوَما -الىتع-[, ومثل: قوله  10(]مريم: َسِوي ا َقاَل 

َيْقُتَل ُمْؤِمناا ِإالَّ  َكاَن ِلُمْؤمِ  َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَية     َخَطًأناا  َوَمْن َقَتَل ُمْؤمِ   َخَطأً ٍن َأْن 

ُقوا(]النساء: دَّ : )َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت  -تعالى-[, ومثل: قوله  92ُمَسلََّمة  ِإَلى أَْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّ

َذَر َما َكاَن  َونَ   َوْحَدهُ : )َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد َّللاََّ  - تعالى- [, ومثل: قوله  11(]المدثر:اَوِحيدً 

اِدِقيَن(]األعراف:    [.70َيْعُبُد آَباُ َنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

 )المضاف(, و)الشبيه بالمضاف(:   .١7١
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م آخر مجرور بعده, وهو  عناه بواسطة اس(: هو ما كمل مالمضافالمقصود بـ)

َصِديَق  )المضاف إليه(, والمضاف: هو عامل الجر في المضاف إليه, كقولنا: )يا  

.   2ل يستغني عن المضاف إليهل ألنه بمنزلة )التنوين( للمفرد   :والمضاف .  1( الُعمرِ 

  ويجب حذف (,  علمٍ   طالبُ , فنقول: )وفي المضاف يجب حذف )التنوين( من المفرد

  طالبي علمٍ مجتهدان(، )أصبحا    طالبا علمٍ فنقول: )إنهما    مثنى( مع المثنى,)نون ال 

وملحقاتهما مجتهدين(،   السالمل  المذكر  جمع  مع  )النون(  حذف  مثل  ويجب  في   ,

الملحق به قولهم:  حارسو الوطنِ )الجنود   المذكر السالم. ومثال حذفها من  (, جمع 

حياته في معاداتهم، أو مقاطعتهم(.    ِسِنيَّ )فال يقضي  و (,  َأْهُلوهُ مرء  )َأَحبُّ النَّاِ  لل

وقول بعضهم يصو شهراا من شهور الصيف: )لقد اشتدت وقدته، وتأجج سعيره،  

حارسونل باذلونل أهلونل سنينل  (. وكان األصل قبل اإلضافة: ) ثالثوهوأحرقتنا  

 .  ثالثون(

ي بعده مما له  ما كمل معناه بواسطة ما يأت(:  بـ)الشبيه بالمضاف  ٣المقصود

وهو السم )المنون( المقطوع عن اإلضافة,    4لمضاف بالمضاف إليه صلة به غير ا

بعده بما  إلَّ  معناه  يكتمل  قلنا: )ال  ول  فلو  السكوت على  ساعًيا،  لما حسن   ،)...

 

 . (502النحو المصفى )ص:  1
 . (0)ص:   2 -أرشيف منتدى الفصيح , و (7/  3النحو الوافي ) 2
 . (113: أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص 3
 . (502النحو المصفى )ص:  4
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(, فنسأل في أي شيء )ساعياا(؟  اساعيً المعنى والحتجنا إلى معرفة المقصود بكلمة )

ا...(, فالمعنى  أم )في الشر ساعياا؟(. وكذلك إذا قلنا: )ال بائعا   )في الخير ساعياا؟(

(  الكتبَ   ل بائًعايحسن السكوت عليه حين نقول: ) (: شبيه بالمضاف.  بائًعا )   ,خاسر 

شاِهدَ ) )  ل   ,) محبوب  و)  شاِهدَ زوٍر  مضاف.  البستان(,    ُرمَّانٍ ل شجرَة  زوٍر(:  في 

غنٍم(:  راعَي  في الحقل(, )   ل راعَي غنمٍ . و)(موجودة  ُرمَّاٍن(: مضاف؛ أي: )شجرَة  )

(. و) (: شبيه بالمضاف؛ أي:  راكًبافي الطريق(, ) ل راكًبا فرًسامضاف؛ أي: )موجود 

(. و) ًرا)موجود  ًرا(, ) ممدوح  في واجبه  ل مقصِ   (: شبيه بالمضاف. مقصِ 

سوى   –غير    –بعض    –كل    -أولو  مثل: )  - غالًبا  -ماء مضافة  بعض األس  .١7٢

َأْوَلى ِبَبْعٍض    َبْعُضُهمْ   ُأوُلو اأْلَْرَحاِم: )وَ -تعالى-في مثل قوله  كلتا(,    –كال    –ع  جمي  –

ِ ِإنَّ َّللاََّ   ُكلُّ  : )-تعالى- [, وفي مثل قوله  75َعِليم (]األنفال:  ِبُكلِ  َشْيءٍ ِفي ِكَتاِب َّللاَّ

ِإسْ ِم  الطََّعا َم  َحرَّ َما  ِإالَّ  ِإْسَراِئيَل  ِلَبِني  ِحالًّ  ُتَنزََّل  َكاَن  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َنْفِسِه  َعَلى  َراِئيُل 

عمران:التَّ  قوله  و  [. 93ْوَراةُ(]آل  مثل:  ُكلُّ -تعالى-في  اْلَمالِئَكُة  )َفَسَجَد    ُهمْ : 

قوله  38َأْجَمُعوَن(]ص:  مثل:  وفي  ُكلِّ -تعالى- [.  َعَلى  َّللاََّ  )ِإنَّ    َشْيءٍ   : 

(]البقرة: قوله  20َقِدير  مثل  وفي  َبْعٍض    َفْوقَ   َبْعَضُكمْ )َوَرَفَع    :-تعالى-[. 

َلِبْثُت َيْوماا َأْو    -تعالى-مثل: قوله    [. وفي165َدَرَجاٍت(]األنعام: َلِبْثَت َقاَل  )َقاَل َكْم 

  َغْيرِ تعالى: )ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم  - في مثل قوله  [. و 259(]البقرة:َض َيْومٍ َبعْ 

  -َصاَلَة َرُسوِل َّللاَِّ    -رضي هللا عنها  -وصفت عائشة  [. 7فاتحة:َعَلْيِهْم(]ال  اْلَمْغُضوِب 
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سوى َرْكَعتي    , َوِإْحَدى َعْشَرَة َرْكَعةا ِباللَّْيِل. َفَقاَلت: "َسْبع  وِتْسع    -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

الُبَخاِريّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ َّللاََّ    َصلَّى َّللاَُّ -مثل: قول  َرُسوَل َّللاَِّ    وفي.  1اْلفْجر". َرَواهُ 

َقَبَضَها ِمْن  َخَلقَ  َقْبَضٍة  آَدَم ِمْن  اأْلَْرِض"   : )ِكْلَتا  -تعالى- مثل: قوله    . وفي٢َجِميِع 

: )َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ  -تعالى-[. ومثل: قوله  33آَتْت ُأُكَلَها(]الكهو:  َجنََّتْينِ الْ 

[. ومثل:  23(]اإلسراء:ُهَماَدْيِن ِإْحَساناا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَل ِإيَّاُه َوِباْلَوالِ 

   . (ِهَما , و)مررُت بالطالبتين ِكْلَتيْ (ِهَما)مررُت بالطالبين ِكَليْ 

 كلمات ُتْعَرُب: )مضاًفا إليه(:  .١7٣

ب السياق. وما بعدها  ما بعد )َمَع(, و)َمَع( ُتْعَرُب يرف زمان أو مكان, حس   ( 1

بالنصب )معًا(, فتعرب حالً إال    ُيْعَرُب: )مضافًا إليه(, -. مثل: قوله  ٣إذا نونت 

)َفِإنَّ  - تعالى-[, وفي قوله  43(]البقرة:َمَع الرَّاِكِعينَ : )َواْرَكُعوا  -تعالى اْلُعْسِر  :  َمَع 

  َمَع شروقِ ال: )استيقظت  [. وفي المث 6،  5ُيْسراا(]الشرح:  َمَع اْلُعْسرِ ( ِإنَّ  5ُيْسراا )

   .ف مكان)َمَع(: ير ,  َمَع أصدقائي(و)تجولُت )َمَع(: يرف زمان. الشمِس(,  

 

لَّى َّللاَُّ ]ص: 1 ــَ وِل َّللاَِّ صــــ ــُ اَلِة َرســــ ْن صــــــَ ــَ َة عــــ ــَ َأْلُت َعاِئشــــ ــَ اَل: ســــ ــَ ُروٍق قــــ ــْ ْن َمســــ ِل. 374َوعــــــَ ــْ لََّم ِباللَّيــــ ــَ ِه َوســــ ــْ [ َعَليــــ
 .(1/373بيح )اَلت: سبع وتسع َوِإْحَدى عشر َرْكَعة سوى َرْكَعتي اْلفْجر. َرَواُه الُبَخاِرّي مشكاة المصاَفقَ 
 . (36/ 1) المصابيح مشكاة 2
 .)حضَر الطالُب معاا(في مثل:  3
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ــه(  ( 2 ــافًا إليــ ــارِة: )مضــ ــُم اإلشــ َرُب: اســ ــْ ــارة, ُيعــ ــم اإلشــ ــرة + اســ ــي  ,نكــ ــل: فــ مثــ

ــالى-قولــــه  ُذوَن -تعــ ــُ اَب َيْأخــ ــَ وا اْلِكتــ ــُ و  َوِرثــ ــْ ِدِهْم َخلــ ــْ ْن َبعــ ــِ َو مــ ــَ َذا: )َفَخلــ ــَ َرَض هــ ــَ  عــ

 مضاف إليه. َهَذا(:  [, )169ْدَنى(]األعراف:أْلَ ا

َرُب: الســـم الموصــــول: )مضـــافًا إليــــه(.نكـــرة + الســــم الموصـــول,   ( 3 فــــي  ُيعــــْ

ة  -تعــــــالى-مثــــــل: قولــــــه  َت َطاِئفــــــَ ِدَك َبيــــــَّ ْن ِعنــــــْ َرُزوا مــــــِ ِإَذا بــــــَ ة  فــــــَ وَن َطاعــــــَ : )َوَيُقولــــــُ

ْنُهمْ  ــِ ِذي  مــ ــَّ َر الــ ــْ ذي(:[, )81َتُقوُل(]النســــاء:َغيــ ــَّ ــه وفــــي  مضــــاف إليــــه. الــ مثــــل: قولــ

ــالى- ْيِهمْ -تعــ ــَ ُل َعلــ ــْ ِذي : )َواتــ ــَّ َأ الــ ــَ ْيَطاُن  َنبــ ــَّ ُه الشــ ــَ ا َفَأْتَبعــ ــَ َلَ  ِمْنهــ ــَ ا َفاْنســ ــَ اُه آَياِتنــ ــَ آَتْينــ

 مضاف إليه. الَّذي(:  [, )175َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن(]األعراف:

ــةِ   ( 4 ــَد لفظــ ــُع بعــ ُم الواقــ ــَ ــُم الَعلــ َرُب: )مضـ الســ ــْ ــن(: ُيعــ ـــه(,)ابــ ـــافًا إلـــيـــ فــــي  ــــــ

وُد ُعزَ -تعــــالى-مثــــل قولــــه  ِت اْلَيهــــُ ر  : )َوَقالــــَ ُن َّللاَِّ  يــــْ ــْ يحُ  ابــ اَرى اْلَمســـــِ ِت النَّصــــَ  َوَقالــــَ

ُن َّللاَِّ  ــْ ــة:ابـــ ــه 30(]التوبـــ ــل قولـــ ــي مثـــ ــالى-[, وفـــ ى-تعـــ ــَ ا ِعيســـ ــَ ْرَيمَ  : )َوآَتْينـــ ــَ َن مـــ ــْ  ابـــ

اِت(]البقرة: ــَ ْرَيمَ )[. 87اْلَبيِّنـــ ــَ ــرور, (: مضـــــــــــاف إلمـــ وعالمـــــة جـــــره الفتحـــــة ـــيـــــــه, مجـــ

ــه ممنـــــو  مـــــن الصـــــرف؛  ــة, نيابـــــة عـــــن الكســـــرة؛ ألنـــ ــة, والتأنيـــــث, أو للَعَلميـــ للَعَلميـــ

 .والعجمة

جمــــع المــــذكر الســـــالم, الــــذي حـــــذفت يلـــــي الســــم الــــذي يلـــــي المثنــــى, و   ( 5

َرُب: )مضــــــــــافًا إلـــيــــــه(, مْ )قـــــَ  -تعـــــالى-فـــــي مثـــــل: قولـــــه  )نونــــه( ُيعــــْ اَن َلكـــــُ  ْد كـــــَ

ي ِفَئتَـــ  ة  فـــِ ــَ َرْوَنُهمْ آيـ اِفَرة  يـــَ َرى كـــَ ِ َوُأخـــْ ِبيِل َّللاَّ ي ســـَ ُل فـــِ ة  ُتَقاتـــِ ا ِفئـــَ ْيِهمْ  ْيِن اْلَتَقتـــَ َرْأَي  ِمْثلـــَ
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ْيِن(]آل عمـــــــران: ْم  -تعــــــالى-وفــــــي مثـــــــل: قولـــــــه [. 13اْلعــــــَ َذاِئُقو)ِإنَّكـــــــُ ــَ َذاِب  لــــ اْلعـــــــَ

ِإالَّ َأْن  ِبآِخِذيـــــــهِ ُتْم )َوَلســــــــْ  -تعــــــــالى-[. وفــــــــي مثــــــــل: قولــــــــه 38اأْلَِليِم(]الصــــــــافات:

وا ِفيـــــِه(]البقرة: َك  -تعـــــالى-[. وفـــــي مثـــــل: قولـــــه 267ُتْغِمضـــــُ ى َقْلبـــــِ ُه َعلـــــَ لـــــَ ُه َنزَّ )َفِإنـــــَّ

ْيَن  ــَ ا بـــ ــَ قاا ِلمـــ دِّ ــَ ِإْذِن َّللاَِّ ُمصـــ ــِ هِ بـــ ــُ  َيَديـــــْ َرى ِلْلمـــ ــْ ى َوُبشـــ دا ــُ فتحـــــذف  [97ْؤِمِنيَن(]البقرة:َوهـــ

  )النون(؛ لإلضافة.

ــدا  ( 6 ــاشـــرةد مـــن ثالثـــة إلـــى عالســـم بعـــد األعـ ـــافًا  , ومـــا بينهمـ َرُب: )مضــــــ ــْ ُيعـ

ـــه(, ــه  إلـــيـــ ــل قولــ ــي مثــ ــالى-فــ اِئُكْم -تعــ ــَ ْن ِنســ ــِ يِض مــ ــِ َن اْلَمحــ ــِ َن مــ ــْ ي َيِئســ ــِ ئــ : )َوالالَّ

ُتُهنَّ  دَّ ُتْم َفعـــــِ هُ ِإِن اْرَتبـــــْ ُة َأشـــــْ : -تعـــــالى-وفـــــي مثـــــل: قولـــــه . [4...(]الطـــــالق:رٍ َثاَلثـــــَ

وَن  ِذيَن َيْرمــــــُ ــَّ ْأُتوا )َوالــــ ــَ ْم يــــ ــَ مَّ لــــ ــُ َناِت ثــــ ــَ ةِ اْلُمْحصــــ َهَداءَ  ِبَأْرَبعــــــَ ــُ اِنيَن  شــــ ــَ ُدوُهْم َثمــــ ــِ َفاْجلــــ

َدةا...(]النور: ــْ َهَداَء(:  .[4َجلـــــــ ــُ ــره )شـــــــ ــة جـــــــ ــرور, وعالمـــــــ ـــه, مجـــــــ ـــاف إلـــيــــــــ مضــــــــــــ

   .1على وزن )فعالء(الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ 

-في قوله  إلـــيــه(,    ملف(: ُتْعَرُب: )مضــــــافاً األسماء بعد ألفاظ )المئات(, و)ا  ( 7

[, وفي مثل  25ُدوا ِتْسعاا(]الكهو:َواْزَدا  ِماَئٍة ِسِنينَ : )َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث  -عالىت 

-تعالى-[. وفي مثل قوله  259ُثمَّ َبَعَثُه(]البقرة:  ِماَئَة َعامٍ : )َفَأَماَتُه َّللاَُّ  -تعالى-قوله  

[. وفي مثل قوله  261َوَّللاَُّ ُيَضاِعُو ِلَمْن َيَشاُء(]البقرة:  ِماَئُة َحبَّةٍ ُكلِّ ُسْنُبَلٍة    )ِفي  :

 

 . (17/  8اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
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ُيَعمَُّر  : )َيَودُّ َأَحدُ - تعالى- :  -تعالى- [. وفي مثل قوله  96(]البقرة:َأْلَف َسَنةٍ ُهْم َلْو 

 [. 3(]القدر:َأْلِف َشْهرٍ )َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْير  ِمْن 

بضعة(, وبعد األعداد: )ثالثةل وعشرةل    -رور بعد: )بضع  كرة, المجالسم الن  ( 8

في مثل قوله  وما بينهما(ل وبعد )مائة وألف(, ُيْعَرُب: )تمييًزا(, مجروًرا باإلضافة:  

ِفي  - تعالى- )َسَيْغِلُبوَن*  ِسِنينَ :  ) 4-3(]الروم:  ِبْضِع  إليه, ِسِنينَ [.  مضاف   :)

- . وفي مثل قوله  1المذكر السالم لحق بجمع  (؛ ألنه ممجرور, وعالمة جره )الياء

: )ِفي  -تعالى- [. وفي مثل قوله  259ُثمَّ َبَعَثُه(]البقرة:  ِماَئَة َعامٍ : )َفَأَماَتُه َّللاَُّ  -تعالى

- تعالى-[. وفي مثل قوله  261َوَّللاَُّ ُيَضاِعُو ِلَمْن َيَشاُء(]البقرة:  ِماَئُة َحبَّةٍ ُكلِّ ُسْنُبَلٍة  

: )َلْيَلُة اْلَقْدِر -تعالى-[. وفي مثل قوله  96(]البقرة:َأْلَف َسَنةٍ ُيَعمَُّر    ُهْم َلوْ دُّ َأَحدُ )َيوَ   :

 [ 3(]القدر: َأْلِف َشْهرٍ َخْير  ِمْن 

َرُب: )مضــــــــــافًا إلـــيــــــه(,   ( 9 فــــي مثــــل قولــــه الســــم بعــــد )غيــــر(, و)ســــوى(, ُيعــــْ

ْيهِ - َت َعلـــــَ ِذيَن َأْنَعمـــــْ َراَط الــــــَّ رِ ْم تعـــــالى: )صـــــِ ــْ وِب  َغيـــ ــُ  [.7َعَلْيِهْم(]الفاتحــــــة: اْلَمْغضـــ

وِل َّللاَِّ  -رضــــــــي هللا عنهــــــــا -وصــــــــفت عائشــــــــة اَلَة َرســــــــُ ِه  -صــــــــَ ــْ لَّى َّللاَُّ َعَليــــــ صــــــــَ

لَّمَ  َدى َعشـــــــْ  -َوســـــــَ ع , َوِإحـــــــْ ْبع  وِتســـــــْ ت: "ســـــــَ ِل. َفَقالـــــــَ ةا  ةَ رَ ِباللَّيـــــــْ ــوى َرْكَعتــــــي  َرْكعـــــــَ ســــ

  .2الُبَخاِريّ اْلفْجر". َرَواهُ 

 

 (. 526/  4النحو الوافي ) 1
لَّى َّللاَُّ ]ص: 2 ــَ وِل َّللاَِّ صــــ ــُ اَلِة َرســــ ْن صــــــَ ــَ َة عــــ ــَ َأْلُت َعاِئشــــ ــَ اَل: ســــ ــَ ُروٍق قــــ ــْ ْن َمســــ لََّم بِ 374َوعــــــَ ــَ ِه َوســــ ــْ ِل. [ َعَليــــ ــْ اللَّيــــ

 .(1/373َفَقاَلت: سبع وتسع َوِإْحَدى عشر َرْكَعة سوى َرْكَعتي اْلفْجر. َرَواُه الُبَخاِرّي مشكاة المصابيح )
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َرُب: )مضــــاًفا إليـــــه(.  جميــــع( -بعــــد )بعـــــض األســــماء الواقعـــــة  ( 10 فـــــي ُتعـــــْ

َع -تعـــــــالى-مثـــــــل قولـــــــه  ــَ ُكمْ : )َوَرفـــــ ْوقَ  َبْعضـــــــَ ٍض  فـــــــَ ــام:َبعـــــــْ [. 165َدَرَجاٍت(]األنعـــــ

ا َأْو  -تعــــــــالى-مثــــــــل: قولــــــــه  وفــــــــي ُت َيْومــــــــا اَل َلِبثــــــــْ َت قــــــــَ ْم َلِبثــــــــْ اَل كــــــــَ َض )قــــــــَ ــْ َبعـــــ

ْومٍ  وَل َّللاَِّ  ي[. وفـــــ 259(]البقـــــرة:يـــــَ ــُ لَّ -مثـــــل: قـــــول  َرســـ ــَ لَّمَ صـــ ــَ ِه َوســـ ــْ : "ِإنَّ ى َّللاَُّ َعَليـــ

   .١َجِميِع اأْلَْرِض"َّللاََّ َخَلَق آَدَم ِمْن َقْبَضٍة َقَبَضَها ِمْن  

)ِكَلْي(,  , وكذلك ما بعد  ُيْعَرُب: )مضاًفا إليه(, مجروًرا,  السم بعد )كال(, و)كلتا(  ( 11

  اْلَجنََّتْينِ : )ِكْلَتا  -لىتعا-: سواء أكان اسماا ظاهراا, أم ضميراا, مثل: قوله  و)ِكْلَتْي(

ُأُكَلَها(]الكهو: قوله  33آَتْت  ومثل:  ِإيَّاُه  -تعالى-[.  ِإالَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  )َوَقَضى   :

[. ومثل:  23(]اإلسراء:ُهَما ا َأْو ِكاَل َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهمَ 

(,  الطالبين  (, و)قابلُت كالِهَما(, و)مررُت بالطالبتين ِكْلَتيْ ِهَمالبين ِكَليْ )مررُت بالطا

 (. الطالبتين و)قابلُت كلتا

, سواء أكان اسماا ظاهراا, أم ُيْعَرُب: )مضاًفا إليه(, مجروًرا :  السم بعد )ُكل ( ( 12

)َفَسَجَد  - تعالى- : منونةا. في مثل: قوله  )ُكل ( ون  ضميراا, بشرط أالَّ تك اْلَمالِئَكُة  : 

قوله  38َأْجَمُعوَن(]ص:  ُهمْ ُكلُّ  مثل:  وفي  ُكلِّ -تعالى-[.  َعَلى  َّللاََّ  )ِإنَّ    َشْيءٍ   : 

(]البقرة:  [.  20َقِدير 

 

 . (36/ 1) المصابيح مشكاة 1
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َرُب: )مضــــــــــافًا إلـــيــــــه(,   (١٣ -فــــي مثــــل قولــــه الضــــمير المتصــــل بالســــم, ُيعــــْ

ــالى َأيِّ آاَلِء َربِّ -تعــــــــ ــِ ا: )َفبــــــــ َباِن(]الرحمن: ُكمــــــــــَ ذِّ ــَ  ومثــــــــــل: )كتابــــــــــك, .[49ُتكــــــــ

ــا,  ــابهن, كتابنـــــــــ ــابهم, كتـــــــــ ــا,  كتـــــــــ ــه, كتابهـــــــــ ــابكن, كتابـــــــــ ــابكم, كتـــــــــ ــا, كتـــــــــ كتابكمـــــــــ

 كتابي...(.

ـــافًا  ( 14 َرُب: )مضـــــــــ ــْ ــة(, ُيعــــ ــماء الخمســــ ــي )األســــ ــمير يلــــ ــم أو ضــــ ــل اســــ كــــ

ـــه(,  ــه إلـــيـــ ــي مثــــل قولــ ــالى-فــ ــَّ -تعــ و : )َوَلمــ ــُ َرُهْم َأبــ ُث َأمــــَ ــْ ْن َحيــ ــِ وا مــ مْ ا َدَخلــــُ ــُ ا  هــ مــــَ

ي  ــِ اَن ُيْغنــ ــَ َن َّللاَِّ كــ ــِ ْنُهْم مــ ــَ ُه عــ ــَّ اَها َوِإنــ ــَ وَب َقضــ ــُ ِس َيْعقــ ــْ ي َنفــ ــِ ةا فــ ــَ ْيٍء ِإالَّ َحاجــ ــَ ْن شــ ــِ  مــ

ُذو  ــَ مٍ لـــ ــْ اِ  اَل َيْعَلُموَن(]يوســـــو: ِعلـــ ــَّ َر النـــ ــَ نَّ َأْكثـــ اُه َوَلكـــــِ ــَ ا َعلَّْمنـــ ــَ [. وفـــــي مثـــــل 68ِلمـــ

و -ىتعـــــــــــــال-قولـــــــــــــه  اَن َأبـــــــــــــُ ا: )َوكـــــــــــــَ ــَ َك َأْن َيْبلُ  ُهمــــــــــ َأَراَد َربـــــــــــــُّ ا فـــــــــــــَ اِلحا ا صـــــــــــــَ غـــــــــــــَ

ُهَما(]الكهو: دَّ ــُ ــل قو 82َأشـــ ــي مثـــ ــه [. وفـــ ــالى-لـــ ا-تعـــ ــَ ْر َأخـــ ــُ ادٍ  : )َواْذكـــ ــَ َذَر  عـــ ــْ ِإْذ َأنـــ

ــاف: ُه ِباأْلَْحَقاِف(]األحقــــ ــَ ــه 21َقْومــــ ــالى-[. وفــــــي مثــــــل قولــــ َدا-تعــــ ــَ ْت يــــ ــَّ ي : )َتبــــ  َأبــــــِ

(]المسد:َلَهٍب      [.1َوَتبَّ

َرُب: )مضــــاًفا إليــــه(, مجــــروًرا, ( 15 فـــــي  الســــم الــــذى يــــأتي بعــــد الظــــرف ُيعــــْ

ــه  ــل: قولـــــ ــالى-مثـــــ دَ -تعـــــ ــْ اِتُلوُهْم ِعنـــــ ــَ ِجدِ  : )َواَل ُتقـــــ ــْ اِتُلوُكْم  اْلَمســـــ ــَ ى ُيقـــــ ــَّ َراِم َحتـــــ ــَ اْلحـــــ

ــِه(]البقرة: ــه 191ِفيــــــ ــل قولــــــ ــي مثــــــ ــالى-[. وفــــــ ْم -تعــــــ ــُ ي َأْواَلِدكــــــ ــِ يُكُم َّللاَُّ فــــــ ــِ : )ُيوصــــــ

ْوقَ  اءا فــــــــَ نَّ ِنســــــــَ ِإْن كــــــــُ ْيِن فــــــــَ ُل حــــــــَ ِّ اأْلُْنَثيــــــــَ ْينِ  ِللــــــــذََّكِر ِمثــــــــْ ا  اْثَنتـــــــَ ا مــــــــَ نَّ ُثُلثــــــــَ َفَلهــــــــُ

ــاء ــه 11:َتَرَك(]النســ ــل قولــ ــي مثــ ــالى-[. وفــ ْوقَ -تعــ ــَ اِهُر فــ ــَ َو اْلقــ ــُ اِدهِ  : )َوهــ ــَ َو  ِعبــ ــُ َوهــ
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ــام: يُم اْلَخِبيُر(]األنعـــ ــِ َع -تعـــــالى-فـــــي مثـــــل قولـــــه و [, 18اْلَحكـــ ــَ ُكْم : )َوَرفـــ ــَ ْوقَ َبْعضـــ ــَ  فـــ

   [.165َدَرَجاٍت(]األنعام:  َبْعضٍ 

ُكلََّما  : ) -تعالى  –في مثل قوله  ضافة.  الجمل بعد الظروف في محل جر باإل ( 16

ا(]البقرة: ُرِزُقوا .  [25ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقاا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِه ُمَتَشاِبها

في محّل جّر مضاف إليه ُرِزُقوا(:  (: ظرفّية, شرطية, غير جازمة. وجملة: )ُكلََّما )

الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا  َلُقوا( ِإَذا: )َو)- تعالى –. وفي مثل قوله ١الظرفّية  (:ُكلََّمابعد )

وُكْم ِبِه ِعْنَد    َخاَل َبْعُضُهمْ (  ِإَذاَو) ُثوَنُهْم ِبَما َفَتَح َّللاَُّ َعَلْيُكْم ِلُيَحاجُّ ِإَلى َبْعٍض َقاُلوا َأُتَحدِّ

(:  َذا إِ (: في محّل جّر مضاف إليه بعد )َلُقواجملة: )  [,76َربُِّكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن(]البقرة: 

 (: الظرفّية. ِإَذا(: في محّل جّر مضاف إليه بعد )َخاَل َبْعُضُهمْ الظرفّية. وجملة: )

  نكرة + نكرة مع إمكانية تعريف الثانية بــ)أل(, ُتْعَرُب الثانية: )مضاًفا إليه(. ( 17

(, قد تعرف  ِعْلمٍ   (. ومثل: )هذا طالبُ الشرطةِ (. قد تعرف بــ)أل(, )رجُل  شرطةٍ )رجُل  

 (. طالُب الِعْلِمبــ)أل(, )هذا 

ُف بـــــ)أل( بعــــد النكــــرة) (١8 َرُب )المعرفــــة(: (نكــــرة + معرفــــة), أو (المعــــرَّ , ُتعــــْ

ـــه(,  ـــافًا إلـــيـــــ اِكِرينَ : )َوَّللاَُّ -تعـــــــالى-مثـــــــل: قولـــــــه  فـــــــي)مضـــــــــ ــَ ُر اْلمــــ ــْ (]آل َخيــــ

اِكِرينَ [ )54عمـــــران: ــَ ــاف إاْلمـــ ــه, مجـــــرو (: مضـــ ــره )اليـــــ ليـــ ــة جـــ ــه ر, وعالمـــ اء(؛ ألنـــ

 

 . (80/ 1الجدول في إعراب القرآن ) 1
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ْوَق -تعـــــالى-مثـــــل: قولـــــه  جمـــــع مـــــذكر ســـــالم. وفـــــي ــَ وَك فـــ ِذيَن اتََّبعـــــُ ُل الـــــَّ ــِ : )َوَجاعـــ

   [.55(]آل عمران:اْلِقَياَمةِ   الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َيْومِ 

َرُب:  (١٩ الســــم بعــــد المشــــتقات الخاليــــة مــــن )التعريــــف(, أو )التنــــوين(, ُتعــــْ

ُه  (.قائـــــُد المســـــيرةِ فـــــي مثـــــل: )إنـــــه لـــيـــــــه(, )مضـــــــــــافًا إ ْيِن, و)ِإنـــــَّ وَّاُم اإِلْثنـــــَ صـــــَ

 (.  والَخِميسِ 

ًفا بـ)أل( )   ما بعد السم المنسوب ُيْعَرُب: ( 20 في مثل:    ,مضاًفا إليه( لو كان ُمَعرَّ

 (. األصلِ  يُّ )هند

خلـــف  –بـــين  –عنـــد  –تحـــت  –مـــا بعـــد معظـــم الظـــروف, مثـــل: )فـــوق  ( 21

ــام  – ــط –دون  -أمـــ ــه(.  – وســـ َرُب: )مضـــــاًفا إليـــ ــْ ــخ( ُتعـــ الســـــم مـــــع ... إلـــ

ــروًرا, ــه(, مجــ ــاًفا إليــ َرُب: )مضــ ــْ ــرف ُيعــ ــد الظــ ــأتي بعــ ــذى يــ ــه  الــ -فــــي مثــــل قولــ

ْم ِللـــــذََّكِر مِ -تعـــــالى ــُ ي َأْواَلِدكـــ يُكُم َّللاَُّ فـــــِ ــِ اءا : )ُيوصـــ ــَ نَّ ِنســـ ِإْن كـــــُ ــَ ْيِن فـــ ــَ ُل حـــــَ ِّ اأْلُْنَثيـــ ــْ ثـــ

ْينِ  ْوَق اْثَنتــــــَ ا فــــــَ نَّ ُثُلثــــــَ ا َتَرَك(]النســــــا َفَلهــــــُ : -تعــــــالى-[. وفــــــي مثــــــل قولــــــه 11ء مــــــَ

اِهُر  ــَ َو اْلقــ ــُ اِدهِ )َوهــ ــَ ْوَق ِعبــ ــَ يُم اْلَخِبيُر(]األنعــــام: فــ ــِ َو اْلَحكــ ــُ ــل قولــــه و [, 18َوهــ ــي مثــ فــ

ــالى- ُكْم -تعــــ ــَ َع َبْعضــــ ــَ ــَ : )َوَرفــــ ضٍ فــــ ــْ ــام: ْوَق َبعــــ ــل  [.165َدَرَجاٍت(]األنعــــ ــي مثــــ وفــــ

ــه  ــالى-قولـــــــــ نِ -تعـــــــــ ــَ َي َّللاَُّ عـــــــــ ــِ ْد َرضـــــــــ ــَ َك : )َلقـــــــــ ــَ ْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعونـــــــــ ــُ َت  اْلمـــــــــ َتحـــــــــــْ

َجَرةِ  ــَّ اِتُلوُهْم -تعـــــالى-وفـــــي مثــــل: قولـــــه  [.18(]الفـــــتح:الشــ ِجدِ : )َواَل ُتقــــَ َد اْلَمســــْ  ِعنــــْ

اِتُلوُكْم ِفيــــِه(]البقرة: ــَ ى ُيقــ ــَّ َراِم َحتــ ــَ ــل قولــــه [. 191اْلحــ ــي مثــ ــالى-وفــ َن -تعــ ل  آمــــَ ــُ : )كــ
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هِ  ــِ ِه َوُكُتبــ ــِ ِ َوَماَلِئَكتــ اّلِلَّ ــِ رُِّق  بــ ــَ ِلِه اَل ُنفــ ــُ دٍ َوُرســ ــَ ْيَن َأحــ ــَ ِلِه(]البقرة: بــ ــُ ْن ُرســ ــِ ــي [285مــ . وفــ

ــل قولــــــه  ْم َيْلحَ -تعــــــالى-مثــــ ِذيَن لــــــَ ُروَن ِبالــــــَّ ْن : )َوَيْسَتْبشــــــِ ْم مــــــِ وا ِبهــــــِ مْ قــــــُ ــِ َأالَّ  َخْلِفهــــ

وَن(]آل عمــــــران: ْم َيْحَزنــــــُ ْيِهْم َواَل هــــــُ ْوف  َعلــــــَ : -تعــــــالى-وفــــــي مثــــــل قولــــــه  [170خــــــَ

ْل ُيِريــــ  َر )بــــَ اُن ِلَيْفجــــُ ْنســـــَ هُ ُد اإْلِ ــَ ْل : )-تعــــالى-[ وفــــي مثــــل قولـــــه 5(]القيامـــــة:َأَمامــ قـــــُ

َد َّللاَِّ  ــْ َرُة ِعنـــ ــِ اُر اْيخـــ ُم الـــــدَّ ــُ ْت َلكـــ ْن  ِإْن َكانـــــَ ــِ ةا مـــ اسِ َخاِلصـــــَ ْوَت  ُدوِن النـــــَّ ــَ ُوا اْلمـــ ــَّ َفَتَمنـــ

اِدِقيَن(]البقرة: ُتْم صـــــــــَ لَّى َّللاَُّ َعَليـــــــــْ -قولـــــــــه وفـــــــــي مثـــــــــل [ 94ِإْن ُكنـــــــــْ لَّمَ صـــــــــَ  -ِه َوســـــــــَ

ال ط"فـــــــإذا جلســـــــت فـــــــي  َتُه: للمســـــــيِء صـــــــَ ــَ ــالةِ  وســـــ ؛ فـــــــاطمئن، وافتــــــــرش الصـــــ

وا -تعــــالى-وفــــي مثــــل قولــــه  .1فخــــذك" اَة َواْرَكعــــُ وا الزَّكــــَ اَلَة َوآتــــُ وا الصــــَّ َع : )َوَأِقيمــــُ مــــَ

 .[43]البقرة:(الرَّاِكِعينَ 

ا ـ حديًثا ـ ِعْنَد ـ َوَسَط ـ  أبًدا ـ َقطُّ ـ فقط ـ َأْمِس ـ قديمً )  ألفاظ تعرُب: )َيْرًفا(:  . 173

(: ظرف الستغراق المستقبل،  َأَبًدا (. )ُمْنُذ ـ امنَ   ـ   َبْينَ ـ َلُدْن ـ ُهَنا ـ ُثمَّ ـ َحْيُث .    َلَدى

ن    (: ظرف لما مضى من الزمان، مبني على  َقطُّ وال يضاف. )  - دائماا-منصوب، ُمَنوَّ

في: )ما فعلُت هذا ص بالن , وتخت2الضم، في محل نصب مفعول فيه متعلق بالفعل 

(:  َأْمسِ نى: )لم أفعله أبداا(. )(؛ أي: )فيما مضى من زمان وانقطع(؛ بمع فقطأو    قطُّ 

 

 ( 831/  3)  وسلم عليه  هللا  صلى النبي صالة  صفة أصل  1
ــة 2 ــيف ملتقــــــى أهــــــل الحــــــديث 133لطــــــالب المعاهــــــد والجامعــــــات )ص:  البـــــردة شــــــرحا وإعرابــــــا وبالغـــ (, وأرشـــ
- 3 (132 /330). 
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(:  قديًما . )1ظرف زمان, مبني على الكسر, في محل نصب؛ نحو: )بَدَأ َرَمَضاُن َأْمِس( 

(:  )ِعْندَ .  2مفعول فيه، نائب عن ظرف زمان، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاِتُلوُكْم    ِجدِ ِعْنَد اْلَمسْ : )َواَل ُتَقاِتُلوُهْم  -تعالى-ظرف مكان. في مثل: قوله  

,  3(ُتَقاِتُلوُهمْ بـ)  (: )عنَد(: ظرف مكان, منصوب متعّلقِعْنَد اْلَمْسِجدِ [ )191ِفيِه(]البقرة:

ن. في مثل قول  ف مكا(: ظر َوْسطَ (: مضاف إليه مجرور. )اْلَمْسِجدِ )  .وهو مضاف

 القائل:  

 بائعُ  اللَِّطْيَمةِ وْسَط يطوُف بها 

(: ظرف مكان, منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, وْسطَ )  4(: وْسَط اللَِّطْيَمةِ ) 

)حديثًا(:    (: مضاف اليه مجرور, وعالمة جره الكسرة الظاهرة.اللَِّطْيَمةِ وهو مضاف. )

(: ظرف  َلَدى. ) 5(ا حديثاَحْت هاتان المؤسستان  ظرف زمان منصوب. في مثل: )ُأْفُتتِ 

(: ظرف  َلَدى[. ) 25(]يوسو:َلَدى اْلَباِب َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها  (:  -تعالى-مكان. في مثل: قوله  

للفعل   ثان  به  مفعول  بمحذوف  متعّلق  نصب,  محّل  في  السكون,  على  مبنّي  مكان, 

ا َلَدى الباِب(( مجرور, وعالمة جره الكسرة   ,(: مضاف اليهاْلَباِب )  6َأْلَفَيا(؛ أي: )موجودا

 

 (.32أدوات اإلعراب )ص:  1
 (.0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  2
 .(391/ 2الجدول في إعراب القرآن ) 3
 (.0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  4
 .المصدر نفسه 5
 .(408/ 12الجدول في إعراب القرآن ) 6
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َلْت (:  -تعالى- (: في مثل: قوله  َلُدنْ الظاهرة. ) َلُدْن  ِمْن    الر ِكَتاب  ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

(: ظرف َمَكاٍن, َأَخصُّ ِمْن )ِعْنَد(, َوَأْبَلُغ، مبني على السكون,  َلُدنْ )   . [1َخِبيٍر(]هود:  َحِكيمٍ 

بـ)مِ  ( في محل جر  لـ)ِكَتاب  َلْت(, أو بمحذوف صفة  بـ)ُفصِّ (: ظرف  َثمَّ . )1ْن(, متعلق 

ِ(]البقرة:  ْجهُ َفَثمَّ وَ َفَأْيَنَما ُتَولُّوا  (:  -تعالى-مكان. في مثل: قوله   (: ظرف  َثمَّ [, )115َّللاَّ

في    ,ظرف مكان(:  َحْيثُ . )2َّللاَِّ( مبتدأ مؤخر  َوْجهُ )  .مكان, متعلق بمحذوف خبر مقدم 

ا (: -تعالى- وله مثل: ق ظرف مكان,  (:  َحْيثُ )  ,[35(]البقرة:َحْيُث ِشْئُتَماَوُكاَل ِمْنَها َرَغدا

 .٣(: في محل جر مضاف إليهِشْئُتَماوجملة )(، ُكاَل مبني على الضم, متعلق بـ)

وجمهـــــور البصـــــريين. جـــــاءت  ,)ُدوَن(: يــــرف ل يتصـــــرف عنـــــد ســــيبويه . 174

واقعهــــال مضــــافة فـــي جميــــع مموضـــًعال وكانــــت  (١44))دون( فـــي القــــرآن فــــي 

ــي  ـ)ِمْن( فـــ ــِ ْت بـــ رَّ ــُ َع علـــــى  (١٣6)َوجـــ ــِ ِة َمَواضـــ ــَ ــي َثَماِنيـــ َبْت فـــ ــًعال وُنصـــــِ موضـــ

ةِ  ــَّ ــاء(. 4الظَّْرِفيــ َن )البــ ــِ ــردة مــ ــاءت مجــ ــه  فــــي. وجــ ــل: قولــ ــالى-مثــ )ِإنَّ َّللاََّ اَل  -تعــ

ا ــَ ُر مــ ــِ ِه َوَيْغفــ ــِ َرَك بــ ــْ ُر َأْن ُيشــ ــِ كَ  َيْغفــ ــِ ْن َيَشاُء(]ال ُدوَن َذلــ ــَ ــاء:ِلمــ ــي قولــــه 48نســ -[. وفــ

ــالى َهَداَءُكمْ  -تعـــــ ــُ وا شـــــ ــُ ْن ُدوِن َّللاَِّ  )َواْدعـــــ ــِ اِدِقيَن]البقرة: مـــــ ــَ ُتْم صـــــ ــْ [. وفـــــــي 23ِإْن ُكنـــــ

ــه  ــالى-قولـــ ةا  -تعـــ ــَ ُذوا ِبَطانـــ ــِ وا اَل َتتَّخـــ ــُ ِذيَن آَمنـــ ــَّ ا الـــ ــَ ا َأيُّهـــ ــَ مْ )يـــ ــُ ْن ُدوِنكـــ ــِ ْأُلوَنُكْم  مـــ ــَ اَل يـــ

 

 .(310/ 4راب القرآن وبيانه )إع 1
 .(172/ 1) المصدر السابق 2
 .(16/ 1المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) 3
 (.636/ 9هـ( )1404ت ألسلوب القرآن الكريم, عبد الخالق عضيمة)تدراسا 4
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دَ  ــَ ْد بــ تُّْم قــــَ ا َعنــــِ وا مــــَ االا َودُّ ــَ ي صــــُ َخبــ ا ُتْخفــــِ ــَ َواِهِهْم َومــ ْن َأفــــْ اُء مــــِ ُر ِت اْلَبْغضــــَ ُدوُرُهْم َأْكبــــَ

وَن(]آل عمـــــران:  ُتْم َتْعِقلـــــُ ــْ اِت ِإْن ُكنـــ ُم اْييـــــَ ا َلكـــــُ ْد َبيَّنـــــَّ  -تعـــــالى-[. وفـــــي قولـــــه 118قـــــَ

ا(]النس ِمْن ُدوِنهِ )ِإْن َيْدُعوَن    [.117اء:ِإالَّ ِإَناثاا َوِإْن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيَطاناا َمِريدا

: )ِصراَط  -تعالى-قوله  في مثل    لبد للظروف, والحروف من التعل ق .١75

- تعالى- (. وفي مثل قوله  َأْنَعْمتَ (: متعلق بـ)َعَلْيِهمْ [. ) 7(]الفاتحة:َعَلْيِهمْ   الَِّذيَن َأْنَعْمتَ 

دل على  (: ظرف مكان, ي َمَعُكمْ [. )14ِإنَّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُ َن(]البقرة:  َمَعُكمْ   )قاُلوا ِإنَّا  :

)إِ  بخبر  متعلق  واالجتما .  ضمير  المصاحبة  متصل,  ضمير  و)الكاف(:   .) نَّ

  .1المخاطبين, في محل جر باإلضافة. و)الميم(: عالمة جمع الذكور 

 ا ِصي  منه التعجب. مَّ يصاغ التفضيل مِ  .١76

في  ن...(  سَ حْ أَ   -ل  قَ مثل: )أَ   (, لعَ فْ أَ )اسم التفضيل: مشتق يأتي على وزن   . 177

ا(]الكهو:  َأَقلَّ : )ِإْن َتَرِن َأَنا  - تعالى- مثل: قوله   - [, ومثل: قوله  39ِمْنَك َماالا َوَوَلدا

: )َوِإَذا  -تعالى- [. وفي مثل: قوله  125(]النحل:َأْحَسنُ : )َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي  -عالىت 

َفَحيُّوا   ِبَتِحيٍَّة  وَها    ِبَأْحَسنَ ُحيِّيُتْم  ُردُّ َأْو  َشْيٍء  ِإنَّ ِمْنَها  ُكلِّ  َعَلى  َكاَن  َّللاََّ   

(: مجرور, وعالمة جره الفتحة, نيابة عن الكسرة؛ ألنه  ِبَأْحَسنَ [. )86َحِسيباا(]النساء:

: )َلَقْد َخَلْقَنا  -تعالى- ؛ للوصفية, ووزن )أفعل(. وفي مثل: قوله  2ممنو  من الصرف

 

 (. 22/  1اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
 .(118/ 5الجدول في إعراب القرآن ) 2
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ْنَساَن ِفي   (: اسم مجرور بـ)في(,  َأْحَسنِ َتْقِويٍم(: )ِن  ْحسَ أَ [, )في  4َتْقِويٍم(]التين:  َأْحَسنِ اإْلِ

ألنه   )أفعل(؛  ووزن  الوصفية,  من  الرغم  على  الفتحة,  وليس  الكسرة,  جره  وعالمة 

 مضاف. 

 –)خير  تحذف ألف اسم التفضيل مع كثرة الستعمال من الكلمات امتية:   . 178

في قوله    شر(,  َباِرِئكُ   َخْير  :)َذِلُكْم    -تعالي-مثل:  ِعْنَد  أصلها:  54ْم(]البقرة:َلُكْم   ,]

َتُصوُموا    -تعالي-)َأْخَيُر(, حذفت )األلُو( مع كثرة االستعمال. ومثل: قوله   :)َوَأْن 

قوله  184َلُكْم(]البقرة:  َخْير   مثل  وفي  اْلَقْدِر  -تعالى- [؛  )َلْيَلُة  َأْلِو    َخْير  :  ِمْن 

وفي3ْهٍر(]القدر:شَ  قوله    [,  )َوَّللاَُّ  - تعالى- مثل:  عمران:الْ َخْيُر  :  [.  54َماِكِريَن(]آل 

[, أصلها:  216َلُكْم(]البقرة:  َشرَ : )َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئاا َوُهَو  - تعالى-مثل: قوله    وفي

(, حذفت )األلُو( مع كثرة االستعمال. وفي  ا ِعْنَد  : )ُقْل مَ -تعالى-مثل: قوله    )َأْشرُّ

 ِ    [. 11(]الجمعة:ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرةِ  َخْير  َّللاَّ

بـ)ياء( مشددة, و)تاء( مربوطة, بشرط ألَّ  . 179  المصدر الصناعي: اسم ينتهي 

فإذا ُأْعِرَب نعتًا  الجديَّة(.  -االشتراكيَّة  -مثل: ، )الر بانيَّة  :  )نعتًا أو صفًة(. ُيْعَربَ 

َبُعوُه َرْأَفةا َوَرْحَمةا  تعالى: )َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن اتَّ -في مثل قوله  .  كان اسمًا منسوباً 

ِ(]الحديد:  َوَرْهَباِنيَّةً  اْبِتَغاَء ِرْضَواِن َّللاَّ ِإالَّ  َعَلْيِهْم  َكَتْبَناَها  َما  (:  َرْهَباِنيَّةً [ )27اْبَتَدُعوَها 
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مذهب     الشتراكيَّةُ مثل: )و .  1اعيّ اسم منسوب إلى الر بان فهو من نو  المصدر الصن 

 (. األولى: )مصدر صناعي(. والثانية: )اسم منسوب(.  كيَّةِ الشترا سياسي  في الدوِل 

ِإْعَرابِه(  . 180 ِفي  الْسَم  َيْتَبُع  )َما  أو  )النَّْعُتل  ٢)التوابع(:  َأْشَياَء:  َأْرَبَعُة  َوِهَي   :

ْعَراِب َما َقبْ  ِبَحْيُث  َلَها؛  َوالَعْطُفل َوالَبَدُلل َوالتَّْوِكيُد(. َيُكوُن ِفيَها ِإْعَراُب الَكِلَمِة َتاِبًعا إلِ

ْفَع، َوِإَذا َكاَن َمْنُصوباا َلِزمَ  ِت النَّْصَب، َوِإَذا َكاَن ِإَذا َكاَن الَِّذي َقْبَلَها َمْرُفوعاا َلِزَمِت الرَّ

َوُتَسمَّى   َأْبَواٍب.  َأْرَبَعُة  َوِهَي  الَجْزَم،  َلِزَمِت  َمْجُزوماا  َكاَن  َوِإَذا   ، الَجرَّ َلِزَمِت  َمْجُروراا 

 وابِع، َأمَّا الَكِلَمُة الَِّتي َيْتَبُعَها التَّابُع ِفي اإِلْعَراِب َفُتَسمَّى ِبالَمْتُبوِ . ِبالتَّ 

ِحيمِ   : )بسم هللاِ -تعالى-في مثل قوله  بِع تابع .  تابُع التا  . 181 ْحَمِن الرَّ   [: 1(]الفاتحة: الرَّ

ْحَمِن(:   ِحيِم(:  صفة  أولى، و )الرَّ -مثل قوله    . وفي3صفة  ثانية. صفة بعد صفة )الرَّ

َشرِّ  -تعالى )ِمْن  اْلَخنَّاسِ :  قوله  4(]النا :اْلَوْسَواِس  مثل  وفي  )َوَهَذا  -تعالى-[.   :

قُ ِكَتاب  َأْنَزْلَناُه   وا ِإَلى َّللاَِّ  -تعالى-[. وفي مثل قوله  92(]األنعام:ُمَباَرك  ُمَصدِ  : )ُثمَّ ُردُّ

اْلَحق ِ  اْلَجنَُّة  -الىتع-في مثل قوله  و [.  62(]األنعام:َمْوَلُهُم  َغْيَر    ِلْلُمتَِّقينَ : )َوُأْزِلَفِت 

َخِشَي الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء  َمْن    (32َأوَّاٍب َحِفيٍ  )ِلُكلِ     َهَذا َما ُتوَعُدونَ (  ٣١)ِعيٍد  بَ 

(: اسم موصول, مبني على السكون, في محل جر  َمنْ [ ) 33،  32ِبَقْلٍب ُمِنيٍب(]ق:

- قوله  َأوَّاٍب(. وفي مثل  ِلُكلِ   ( بدل بعد بدل تابع ) للمتقين ):  -تعالى- بدل من قوله  

 

 .(161/ 27ب القرآن )الجدول في إعرا 1
 . (81إينا  النا  بتفاحة أبي جعفر النحا  )ص:  2
 . (0)ص:  2 -أرشيف منتدى الفصيح  3
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)ِإنََّها  -تعالى َفاِقع    َبَقَرة  :  النَّاِظِريَن(]البقرة:  َصْفَراُء  َتُسرُّ  )69َلْوُنَها  نعت  َصْفَراءُ [.   :)

 . 1(: نعت  ثاٍن لـ)بقرة(, مرفوعة مثلهاَفاِقع  لـ)َبَقَرة ( مرفوعة مثلها. )

 لنَّْعُتل َوالَعْطُفل َوالَبَدُلل َوالتَّْوِكيُد(.  التوابع, هي: )ا .١8٢

)النَّْعتُ ا  ( 1 األول:  َقْبَلُه.    (, لتابع  آَخَر  اْسٍم  ِلَوْصِف  ُيْذَكُر  َتاِبع   اْسم   َفُة:  الصِ  أو 

َفُة: َتَتْبُع الَمْوُصوَف ِفي اإِلْعَراِب يسمى االسم الموصوف منعوتاا.  و في رفعه,    ,٢والصِ 

اإِلْفَراِد َوالتَّْثِنَيِة  في  وَ ,  التَّْعِريِف َوالتَّْنِكيرِ في  وَ ,  التَّْذِكيِر َوالتَّْأِنيثِ وِفي:    ونصبه, وجره.

اْلَيْوِم  وَ   : )َذِلَك ُيوَعُ  ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُيْؤِمُن ِباّلِلَِّ - تعالى-. في مثل قوله  َوالَجْمعِ 

ْن   َحَسَنةا ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت مِ : )َوِإْن َتكُ - تعالى- [ وفي مثل قوله  232(]البقرة:اْمِخرِ 

 [. 40(]النساء: َأْجًرا َعِظيًماَلُدْنُه 

 أميُر المؤمنين(. ُعَمُر الفاروُق مثل: )* اللقب بعد السم, يعرب )صفًة(,  

َرُب  ــْ  -دائمــــاً  –** لفظــــة )ابــــن( إذا وقعــــت بــــين علمــــين بــــين البــــن, وأبيــــه ُتعــ

 نبيُّ الرحمة(.    محمُد بُن َعْبِد هللاِ مــــثـــل: )  )صفًة(, ويحذف منها ألفهال

)نعتًا أو صفًة(,  ُيْعَرُب:  بـ)أل(  المعرف  الموصول بعد    *** اسم اإلشارة, والسم 

قوله   َوَرُسوِلِه  - تعالى- مثل:   ِ ِباّلِلَّ )آِمُنوا  الَِّذي:  َعَلى    َواْلِكَتاِب  َنزََّل 

- ىتعال-(, وفي مثل: قوله  كافأناه  الطالُب الذى[, ومثل: )حضر  136َرُسوِلِه(]النساء:

 

 .  (157/ 1الجدول في إعراب القرآن ) 1
 (. 21(, واألنشوطة في النحو )ص: 86/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 2
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: )َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم  - تعالى- [, وفي مثل: قوله  17(]الفرقان:ِعَباِدي َهُؤَلءِ : )َأَأْنُتْم َأْضَلْلُتْم  

 [. 19ِإَلى اْلَمِديَنِة(]الكهو: ِبَوِرِقُكْم َهِذهِ 

بشرط أن    (ُتْعَرُب الثانيُة: )نعتًا أو صفةً   -غالبًا    -**** النكرة بعد النكرة منونتين  

َهَذا-تعالى-تصو ما قبلها. في مثل: قوله   اْلَكاِفُروَن  سورة  (]َساِحر  َكذَّاب    : )َوَقاَل 

   [.4ص:

)نعتًا أو صفًة(  الثانيُة:  ُتْعَرُب  المعرفة  المعرفة بعد  بشرط أن يصو ما    ***** 

قوله    في  .قبله اْيَياِت  -تعالى-مثل:  ِمَن  َعَلْيَك  َنْتُلوُه  )َذِلَك  اْلَحِكيِمذ ِ َوال:  (]آل  ْكِر 

 )الرجُل النَّاِجُح(.   نعت أو صفة. (: اْلَحِكيِم[, )58عمران:

مثل: قوله    في ****** نكرة + نكرة ل تعرف بـ)أل( ُتْعَرُب الثانية: )نعتًا أو صفًة(.  

)ُمْسَتِقيم (:    [ 51]آل عمران:َهَذا ِصَراط  ُمْسَتِقيم (  : )ِإنَّ َّللاََّ َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوهُ - تعالى-

   (.نعت أو صفة 

  أيَُّتها( ُيْعَرُب: )نعًتا, أو صفًة( مرفوًعا على لفظ -******* السم الواقع بعد )أيُّها

 ,) : )َقاَل َفَما  - تعالى-مثل قوله    إذا كان مشتًقا مثل )اسم المفعول(. ال َمِحلَِّها,    )َأيُّ

اْلُمْرَسُلونَ َخْطُبُكْم   كان    [.57(]الحجر:  َأيَُّها  إذا  )َبَدًل(  أو  بياٍن(,  )عطَف  وُيْعَرُب: 

)1جامًدا مثل:  الشبابُ ,  قوله  أيُّها  ومثل  )-تعالى-(.  اْلَمَلُ :  َأيَُّها  ِفي    َيا  َأْفُتوِني 

 

 (.179/ 9اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
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[.  21اْعُبُدوا َربَُّكُم(]البقرة:  َيا َأيَُّها النَّاُس )   : -تعالى-[. ومثل قوله  43ُرْ َياَي(]يوسو:

   (.الطالبُ )أيُّها (.  الرجلُ ومثل: )أيُّها 

: -تعــــــالى –فــــــي مثــــــل قولــــــه  ******** الجمــــــل بعــــــد النكــــــرات صــــــفات,

ْم ) ــُ اِلَحاِت َأنَّ َلهــــ ــَّ وا الصــــ ــُ وا َوَعِملــــ ــُ ِذيَن آَمنــــ ــَّ ِر الــــ ــِّ اتٍ )َوَبشــــ ــَّ ِري ( َجنــــ ــْ ا  َتجــــ ــَ ْن َتْحِتهــــ ــِ مــــ

اُر(]البقرة:ا ــَ َر )25أْلَْنهـــ ــَ ــل: )َحضـــ ــي مثـــ اِرس  [. وفـــ ــَ بُ ( فـــ ــَ رَ  َيْركـــ ــَ اَن(, و)َحضـــ ــَ  الِحصـــ

 (.  ِحَصاُنُه ُمْسِرع  (  َفاِرس  الِحَصاَن(, و)َحَضَر )  َيْرَكبُ (  َفاِرس  )

التابع الثاني: )الَعْطُف(: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد هذه الحروف  ( 2

وقد يكون   (.والفاءل وثمل وأول وأمل ولل وبلل ولكنل وحتىالواول  وهي: ),  (التسعة )

مفردً  با  االعطف  والمقصود  مفرد؛  شبه  على  ول  بجملة,  ليس  )ما  هنا:  لمفرد 

)واو( العطف: تفيد اشتراك ما قبلها, وما بعدها  .  1  ., أو جملة على جملة1جملة( 

في مثل    ,2إعرابه    في نسبة الحكم إليهمال والسم بعدها يكون تابًعا لما قبله في

[. وفي مثل قوله 65ُ َن(]التوبة:َرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهزِ وَ آياِتِه  وَ : )ُقْل َأِباّلِلَِّ  -تعالى-قوله  

[ عطو  42اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن(]البقرة:  َوَتْكُتُموااْلَحقَّ ِباْلباِطِل    َتْلِبُسوا  َول: )- تعالى-

: يفيد الترتيب مع التعقيب؛ أي: )بال  ٣حرف عطف (  الفاء . )2جملة على جملة.  

 

   (.46أدوات اإلعراب )ص:   1
 (. 402/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 2
   (.34أدوات اإلعراب )ص:   3
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: )ُصم   -تعالى-ثل قوله  ، في مفاصل زمني طويل بين المعطوف والمعطوف عليه

: )ِإنَّ َّللاََّ ال َيْسَتْحِيي  - تعالى-[. وفي مثل قوله  18ال َيْرِجُعوَن(]البقرة:  َفُهمْ ُبْكم  ُعْمي   

َبُعوَضةا   َمَثالا ما  َيْضِرَب  (: حرف عطف, يفيد  ُثمَّ ).  3[.  26]البقرة:(َفْوَقها  ا َفمَأْن 

  ,١والمعطوف عليه(   , ين المعطوفالترتيب مع التراخي؛ أي: )وجود مسافة زمنية ب

قوله   مثل  اْلَخْلَق  - تعالى- في  َيْبَدُ ا  )ِإنَُّه  حرف  َأوْ ).  4[.  4ُيِعيُدُه(]يونس:  ُثمَّ :   :)

الشك, عطف مفرد على  2عطف أو  للتخيير  )ما  ,  بالمفرد هنا:  المقصود  مفرد؛ 

َلْيِه اْلَحقُّ  : )َفِإْن كاَن الَِّذي عَ -تعالى-في مثل قوله    ليس بجملة, ول شبه جملة(, 

:  - تعالى-[. وعطو جملة على جملة: في مثل قوله  28(]البقرة: َسِفيهًا َأْو َضِعيفاً 

ماِء    )َوُيْرِسلَ  السَّ ُحْسباناا ِمَن  َزَلقاا  َصِعي  َفُتْصِبحَ َعَلْيها  َفَلْن   ُيْصِبحَ   َأوْ داا  ماُ ها َغْوراا 

: لطلب التعيين, حرف  3نقطعة( أم الم).  5[.  41  -  40َتْسَتِطيَع َلُه َطَلباا(]الكهو:

قبل )أم( همزة    دْ رِ عطف يفيد اإلضرابل يساوي )بل( في المعنىل وذلك إذا لم تَ 

  : )ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعمى َواْلَبِصيرُ - تعالى-في مثل قوله    تسوية, أو همزة استفهام,

ويشترط في  افية العاطفة:  )ل(: الن .  6[.  16َهْل َتْسَتِوي الظُُّلماُت َوالنُّوُر(]الرعد:َأْم  

عطف    عملهال أن يتقدمها إثباتل وأل تقترن بحرف عطفل فإن اقترنت بحرف

 

   (.80أدوات اإلعراب )ص:   1
 . (399/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 2
   (.30أدوات اإلعراب )ص:   3
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أن يختلف المعطوف بعد )ل( عن المعطوف عليه  ويشترط  تكون نافية وحسبل  

 الَمَجلََّة(. ومثل قول الشاعر:َل  نحو: )اقَرِأ الِكتابَ   قبلهال

َفاِئِح  حَ َل ِبيُض الصَّ َيِب ُسوُد الصَّ كِّ والرِّ  اِئِو ِفي ... ُمُتوِنِهنَّ َجاَلُء الشَّ

بعده مفرد, والمقصود بالمفرد هنا: ل جملة ول  (: حرف عطف: إذا جاء  بل ).  7

- , في مثل قوله  شبه جملة. وليس المقصود بالمفرد أن يدل على واحد أو واحدة

َمغاِنَم ِلَتْأُخُذوها َذُرونا َنتَِّبْعُكْم ُيِريُدوَن َأْن    : )َسَيُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا ِاْنَطَلْقُتْم ِإلى-تعالى

ُلوا َكالَم   كاُنوا    َبلْ َتْحُسُدوَننا    َبلْ هللِا ُقْل َلْن َتتَِّبُعونا َكذِلُكْم قاَل هللُا ِمْن َقْبُل َفَسَيُقوُلوَن  ُيَبدِّ

في  , تفيد الستدراك,  )لكن(: مخففة غير عاملة.  8  [.15ال َيْفَقُهوَن ِإاّل َقِليالا(]الفتح:

قوله   ِرجالِ -تعالى-مثل  ِمْن  َأَحٍد  َأبا  ُمَحمَّد   كاَن  )ما  َوخاَتَم  َولِكْن    ُكمْ :   ِ َّللاَّ َرُسوَل 

)40النَِّبيِّيَن(]األحزاب: عاطفة.  )الواو(:  )َولِكْن(:  تفيد  لِكنْ [.  عاملة,  غير  مخففة   :)

ة، و)الواو(: زائدة الزمة.  ( عاطفلِكنْ إنَّ )  هـ(:66٩ابن عصفور)تاالستدراك. قال  

كيسان)تقال   )  هـ(: ٢٩٩ابن  زالِكنْ إنَّ  و)الواو(:  عاطفة،  الزمة.(  غير    وقال  ئدة 

حبيب)ت بن  مالك)ت١8٢يونس  وابن  عاطفة،  :  ١هـ( 67١هـ(,  غير  )لِكْن(:  إنَّ 

: حرف عطف؛ بمعنى: )الواو(, إذا جاء بعده  2)حتى(: للغاية .  ٩  و)الواو(: عاطفة. 

   ضر المتفوقون وأخوك(.)ح أي:   (؛ حتى أخوك )َحَضَر المتفوقون  نحو: اسم مفرد؛  

 

 . (169/  22الجدول في إعراب القرآن ) 1
   (.87أدوات اإلعراب )ص:   2
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َيْتَبُع  التابع    (٣ َوُهَو:  َقْبَلُه.  اْسٍم  َمَقاَم  َيُقوَم  َأْن  َيْصُلُح  َتاِبع   اْسم   الَبَدُل:  الثالث: 

َوَوْضعِ  الَمْتُبوِع  ِبَحْذِف  َوَتْقِريُبُه:  اإِلْعَراِب, في رفعه, ونصبه, وجره.  ِفي    َمْتُبوَعُه 

َمَكاَنهُ  )ُكلَ ١الَبَدِل  أقسام:  أربعة  و)َبعْ   . وهو  ُكلٍ (,  ُكلٍ (, و)اْشِتَمال    ض  ِمْن  (,  ِمْن 

 َغَلٍط(: أشكال البدل:   و)تْصِحيحُ 

َراطَ : )اْهِدَنا  -تعالى-في مثل قوله  أو بدل مطابق:    ِمْن ُكلٍ (, ُكَل  َبَدُل ) . 1  الصِ 

:  - تعالى-[. وفي مثل قوله  7، 6ْمَت َعَلْيِهْم(]الفاتحة:الَِّذيَن َأْنعَ  ِصَراطَ ( 6اْلُمْسَتِقيَم )

َيفْ  َذِلَك  )َوَمْن  )  َيْلقَ َعْل  ِفيِه    ُيَضاَعفْ (  68َأَثاماا  َوَيْخُلْد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْلَعَذاُب  َلُه 

، أو بدل مطابق. بدل جملة  ُيَضاَعْف(: َبَدُل )ُكلٍ  ِمْن ُكلٍ ( [, )69،  68ُمَهاناا(]الفرقان:

َجاَءَها   ِإذْ : )َواْضِرْب َلُهْم َمَثالا َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة  -تعالى-. وفي مثل قوله  2ملةمن ج

( ِإَلْيُكْم    ِإذْ (  13اْلُمْرَسُلوَن  ِإنَّا  َفَقاُلوا  ِبَثاِلٍث  ْزَنا  َفَعزَّ َفَكذَُّبوُهَما  اْثَنْيِن  ِإَلْيِهُم  َأْرَسْلَنا 

.  3أو بدل مطابق   )ُكَل ِمْن ُكلٍ (, , بدل  ألول[, )ِإْذ(: بدل من ا14،  13ُمْرَسُلوَن(]يس:

[,  32،  31َوأَْعَناباا(]النبأ:  َحَداِئقَ (  31)  َمَفاًزا : )ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن  - تعالى-وفي مثل قوله  

، ُجعلت نفس هذه أو بدل مطابق   )ُكَل ِمْن ُكلٍ (,(, بدل  )َمَفاًزا(: بدل ِمْن  َحَداِئقَ )

يقُ أب . )َجاَء 4( َمَفاًزا األشياء ) دِ   (.  و َبْكٍر الصِ 

 

 . (22(, واألنشوطة في النحو )ص: 262شرح كتاب الحدود في النحو )ص:  1
 (. 48/  19الجدول في إعراب القرآن ) 2
 . (1013/ 3المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) 3
 . (1410/ 4) المصدر السابق 4
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ملحوظة:    اسم إشارة + اسم معرف بــ)أل( مباشرة   ُيْعَرُب: )بدًل مطابًقا(.  *

َهَذا  : )َوَما َكاَن -تعالى-)الُبدَّ َأْن ُيَشاَر إلى االسِم الَِّذي َبْعَد ِاْسِم اإِلَشاَرِة( مثل: قوله 

ُيْفَتَرى(]يونس:  اْلُقْرآنُ  يأ37َأْن  و)البدل(:  في  [,  منه  المبدل  اإلشارة  اسم  حكم  خذ 

ا, ونصباا, وجرًّا.   (, و)   هذا الطالبُ )  أمثلة:اإلعراب رفعا مجتهدة (,    هذه الفتاةُ مجتهد 

 قيِّم (.   الكتابُ جميلة (, و)ذلك   الحياةُ  تلكو)

معرف بــ)أل( + اسم إنسان مباشرة, أو اسم بلد   بدل مطابق,    ** اسم

  بالدِ   نْ مِ   لبنانُ   الشقيقةُ (, )انَ رَ يَ الطَّ   حاولَ   نْ مَ   لُ فرنا  أوَّ   نُ بْ   اُس عبَّ   العالمُ )  أمثلة:

 (. امِ الشَّ 

 أميُر المؤمنين(. الفاروُق ُعَمُر مثل: )*** السم بعد اللقب ُيْعَرُب: )بدًل(, 

مُ  اسم  بدل   ف  رَّ عَ ****  بلد    اسم  أو  مباشرة,  إنسان  اسم   + باإلضافة 

 إبرا يَم(.   شاعُر النيِل حافظُ وفياء(, و) من األ صديقي محمد  ) مطابق, أمثلة:

في األولى معرف بـ)أل(, و في  ***** تكرار السم في جملتين مختلفين:  

- تعالى-في مثل قوله    ,ُيْعَرُب: )بدًل مطابًقا(   الثانية من غير )أل(, معرف باإلضافة

َراطَ : )اْهِدَنا   [. 7، 6َعَلْيِهْم(]الفاتحة: الَِّذيَن َأْنَعْمَت  ِصَراطَ ( 6اْلُمْسَتِقيَم ) الصِ 

ِ َعَلى - تعالى- في مثل قوله َبَدُل )َبْعٍض ِمْن ُكلٍ (:  . 2   َمنِ ِحجُّ اْلَبْيِت   النَّاسِ : )َوّلِلَّ

(]آل عمران:اْسَتَطاَ  ِإلَ  اسم موصول, مبنّي على السكون, في  (:  َمنْ [. )97ْيِه َسِبيالا
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: )َقاُلوا -تعالى-في مثل قوله  . و 1(، النَّاسِ )  بل من, (بدل بعض من كلّ ) محّل جّر  

(: في محّل نصب  َما َداُموا[. )24ِفيَها(]المائدة:   َما َداُموا  َأَبًداَيا ُموَسى ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها  

,  َأَبًدا()  على الظرفّية الزمانّية, متعّلق بـ)َنْدُخَلَها(، وهذا الظرف من نو  البدل مّما قبله

الحديث:2( بدل بعض من كل  ) َخْيرِهِ )َوُتْؤِمَن    . وفي  بدل  ) (:  َخْيرِهِ َوَشرِِّه(. )  ِبالَقَدِر 

(:  (, مجرور, وعالمة جره الكسرة, وهو مضاف, و)الهاءالَقَدرِ , من )( بعض من كل

إليه مضاف  جر  محل  في  الكسر,  على  مبني  متصل,  )َقَرْأُت  3ضمير  الِكَتاَب  . 

 (. ِنْصَفهُ 

ْهرِ )َيْسَأُلوَنَك َعِن    : -تعالى-في مثل قوله  َبَدُل )اْشِتَماٍل(:   . 3 ِفيِه    ِقَتالٍ اْلَحَراِم    الشَّ

. وفي مثل  4( ْهرِ الشَّ ِفيِه(: بدل اشتمال من )  )ِقَتالٍ [,  217ُقْل ِقَتال  ِفيِه َكِبير(]البقرة: 

[ وجملة  259ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحماا(]البقرة:  اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها: )َواْنُظْر ِإَلى  -تعالى-قوله  

.  5( في محل جر اْلِعَظاِم(: بدل اشتمال, بدل جملة من مفرد, بدل من )ْيَف ُنْنِشُزَهاكَ )

[  151َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن(]األنعام:  اْلَفَواِحَ  َما : )َواَل َتْقَرُبوا  -تعالى-وفي مثل قوله  

 

 . (254/ 4الجدول في إعراب القرآن ) 1
 . (320/ 6) المصدر السابق 2
 . (12وية )ص: إعراب األربعين النو  3
 . (321/  1إعراب القرآن وبيانه ) 4
 . ( 95/ 1المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) 5
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  َزْيد  ي  . وفي مثل: )ُيْعِجُبنِ 1(اْلَفَواِحَ  َظَهَر(: اسم موصول, بدل اشتمال من )  َما)

   (.َعْقُلهُ 

(, ومثل:  َزْيٍد َعْمٍروت ِمْن  (: في مثل: )عجب َبَدُل )تْصِحيِح َغَلٍط(, أو )بدل اْلَغَلط . 4

(, َغِلْطَت فأبدْلَت الثَّاِني ِمَن األول. َوَهَذا اْلَبَدل اَل َيَقُع ِمْثُلُه ِفي الُقْرآِن ُخْبًزا َتْمًرا )َأَكْلُت  

   .٢الكريم, َواَل يجوُز في الشعر 

(,   مرفوًعا على لفظأيَُّتها( ُيْعَرُب: )نعًتا, أو صفًة(  -السم الواقع بعد )أيُّها  *   )َأيُّ

: )َقاَل َفَما َخْطُبُكْم  - تعالى-مثل قوله    ,إذا كان مشتًقا مثل )اسم المفعول( ال َمِحلَِّها,  

, 3( إذا كان جامًدا وُيْعَرُب: )عطَف بياٍن(, أو )َبَدًل [.  57(]الحجر:  َأيَُّها اْلُمْرَسُلونَ 

( الشبابُ مثل:  قوله  أيُّها  ومثل  ) -تعالى - (.  اْلَمَلُ   َيا:  ِفي    َأيَُّها  َأْفُتوِني 

و 43ُرْ َياَي(]يوسو: قوله  في  [.  )-تعالى- مثل  النَّاُس :  َأيَُّها  اْعُبُدوا   َيا 

   (. الرجلُ مثل: )أيُّها في  [. و 21َربَُّكُم(]البقرة:

َد اْسم  َتاِبع  ُيْذَكُر ِلَتْأِكيِد اْسٍم آَخَر َقْبَلُه.    : التَّْوِكيُد: الرابع التابع   (4 َوُهَو: َيْتَبُع الُمَؤكَّ

 والتوكيد: نوعان: معنوي, ولفظي.  في رفعه, ونصبه, وجره., 4ِفي اإِلْعَراِب 

 

 . (302/ 1المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) 1
(: بجوازه بالشعر. قال صاحب اللمع في العربية البن جني 83/  4قال صاحب معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  2

 م جوازه. (: بعد89)ص: 
 (.179/ 9المفصل لكتاب هللا المرتل )اإلعراب  3
 (. 21(, واألنشوطة في النحو )ص: 86/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 4
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َوَأْجَمُع    -َوَجِميُع    –َوُكلُّ    –َوَذاُت    –َوالَعْيُن    –)النَّْفُس    * التَّْوِكيِد المعنوي: َوَأْلَفاُيُه:

دَ   وكلتا + )ضمير  –وكال    –وعامة    -وأعين    –وأنفس    – , 1متصل( ُيَطاِبُق الُمَؤكَّ

ٍد ُتْعَرُب: )توكيدًا معنوي ًا(  عامتهم    -جميعه    -كله    –عينه    – )نفسه    ٢إذا سبقت ِبُمَؤكَّ

  – عامة    -أعين    –أنفس    –جميع    -كل    –عين    –كلتاهما(. )نفس    –كالهما    –

ٍد:  كون )توكيًدا معنوي ا(: إذا اتصلت بـ)ضمير(, وإذا سبقت بِ كلتا(: ت  –كال   في   ُمَؤكَّ

ْنَساُن  - تعالى- مثل قوله   [ )َعَلى َنْفِسِه(: جار  14َبِصيَرة (]القيامة:  َعَلى َنْفِسهِ : )َبِل اإْلِ

قوله   مثل  في  آَدَم  -تعالى-ومجرور.  )َوَعلََّم  ُكلََّها(]البقرة::  )ُكلَّهَ ٣١اأْلَْسَماَء  ا(:  [, 

لــ) منصوب  معنوي,  قوله  (,اأْلَْسَماءَ توكيد  مثل  ِإنَّ  -تعالى-  وفي  )ُقْل  ُكلَُّه  :  اأْلَْمَر 

لــ)ُكلَّهُ [, ) 154ّلِلَِّ(]آل عمران: توكيد معنوي, منصوب  قوله  اأْلَْمرَ (:  وفي مثل   .) -

(: توكيد معنوي, مرفو   ُكلُُّهمْ [, )30(]الحجر: ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ : )َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة  -عالىت 

: )َوَلْو َشاَء -تعالى-وفي مثل قوله    تقوية للتوكيد, مرفو .   (: )َأْجَمُعونَ   لــ)اْلَماَلِئَكُة(،

(: توكيد معنوي, مرفو   ُكلُُّهمْ [, )99(]يونس:  ُكلُُّهْم َجِميًعا   ِفي اأْلَْرضِ   َمنْ َربَُّك َيَمَن  

(:  َنْفُسهُ وأكرم المتفوقين(: )َنْفُسُه,    َدةُ وفي مثل: )حضر الُعمْ   َمْن(. لـالسم الموصول ) 

 

التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللف  اسما أو فعال، أو   -166(  389/  1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية )  1
 حرفا، أو جملة. 

 (. 130أدوات اإلعراب )ص:   2
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لـ) (:  َعْيَنُه(, )َعْيَنهُ   األقصى  المسجدَ ومثل: )شاهدُت    (.الُعْمَدةُ توكيد معنوي مرفو  

   .1( المسجدَ توكيد معنوي منصوب لــ)

ــس   ــين  –)نفـــ ــل  –عـــ ــع  -كـــ ــس  –جميـــ ــين  –أنفـــ ــة  -أعـــ ــال  –عامـــ  –كـــ

ٍد, أ ــَّ َبْق ِبُمَؤكـ ــْ ــم ُتسـ ــا(: إذا لـ ــا كلتـ ــب موقعهـ َرُب حسـ ــْ ــمير, ُتعـ ــل بضـ ــم تتصـ و إذا لـ

ــي ا َم -تعـــــــالى-فـــــــي مثـــــــل قولـــــــه  لجملــــــة,فــــ ْد َظلـــــــَ ِ َفقـــــــَ ُدوَد َّللاَّ دَّ حـــــــُ ْن َيَتعـــــــَ : )َومـــــــَ

 (: مفعول به لـ)َظَلَم(.  َنْفَسهُ [ )1(]الطالق:َنْفَسهُ 

*)كال(, و)كلتا( إذا لم يتصل بها ضمير, تعرُبان إعراب السم المقصور المختوم 

للتعذبـ)ألف(  المقدرة  األصلية  بالعالمات  موقعها,  حسب  والفتحةل  ,  )الضمةل  ر, 

(:  ِكْلَتا [, )33اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَلَها(]الكهو:  ِكْلَتا : )-تعالى-. في مثل: قوله  2والكسرة(

(: مضاف.  ِكْلَتا مبتدأ, مرفو , وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلو؛ للتعذر. و)

مضاف إليه, مجرور, وعالمة جره )الياء(؛ ألنه مثنى. وفي مثل: )حضر    (:اْلَجنََّتْينِ و)

(: فاعل, مرفو , وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلو؛ للتعذر.  كال الصديقين(, )  كال

و)كال و) )الياء(؛ ألنه  الصديقين(: مضاف.  جره  إليه, مجرور, وعالمة  (: مضاف 

)أكرمُت   ومثل:  )  كالمثنى.  نصبه  م  (: كال الضيفين(.  منصوب, وعالمة  به,  فعول 

 

 (. 0)ص:  2 -رشيف منتدى الفصيح أ 1
 (. 165أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص:  2
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و) للتعذر.  األلو؛  على  المقدرة  و)كال الفتحة  مضاف.  إليه, الضيفين (:  مضاف   :)

 مجرور, وعالمة جره )الياء(؛ ألنه مثنى. 

بالمثنى,   ملحقتان  المثنى,  إعراب  تعربان  )كلتا(,  أو  بـ)كال(,  ضمير  اتصل  *إذا 

: )ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك  -تعالى-مثل قوله    ,فترفعان بـ)األلف(, وتنصبان, وتجران بـ)الياء( 

َأْو   َأَحُدُهَما  َقْوالا    ِكاَلُهَما اْلِكَبَر  َلُهَما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َواَل  ُأفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َفاَل 

(: اسم معطوف, على )أحُدُهَما(, مرفو , وعالمة رفعه  ِكاَلُهَما [, )23َكِريماا(]اإلسراء:

(: جار ومجرور,  بكليهما (, )بكليهما . ومثل: )مررُت  1ق بالمثنى لح )األلو(؛ ألنه م

(: توكيد  كليهما  وعالمة جره )الياء(؛ ألنه ملحق بالمثنى. ومثل: )أكرمُت الضيفين 

معنوي, منصوب, وعالمة نصبه )الياء(؛ ألنه ملحق بالمثنى, وهو مضاف. والضمير  

 المتصل في محل جر مضاف إليه.

 ضمير, وجاء بـعدها اسم ياهر, تعرُب: حسب موقعها  يتصل بها *)كل(: إذا لم  

(:  كلُّ الطالِب ناجحون(, )  كلُّ )  بالعالمات الصلية, )الضمةل والفتحةل والكسرة(, مثل:

)إنَّ   الضمة.  رفعه  وعالمة  مرفو ,  )  كلَّ مبتدأ  ناجحون(,  (,  كلَّ الطالِب  )إنَّ اسم   :)

و)مررُت   الفتحة.  نصبه  وعالمة  )الطالِب   بكل ِ منصوب,  الناجحين(:  جار  بكل ِ    :)

 ومجرور, وعالمة جره الكسرة.

 

 (. 389/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية )و   ,(412/  5إعراب القرآن وبيانه )و   ,(413/  3الكتاب لسيبويه )  1
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مثل قوله    *إذا اتصل بـ)ُكلُّ( ضمير يطابق المؤكد, ُتْعَرُب )ُكلُّ(: توكيًدا معنوي ا,  

توكيد  معنوَي  (:  ُكلُّ (: )ُكلُُّهمْ [. )38ص: َأْجَمُعوَن(]   ُكلُُّهمْ : )َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة  - تعالى-

جر    اْلَمالِئَكُة(, لـ) محل  في  والضمير  مضاف.  وهو  الضمة.  رفعه  وعالمة  مرفو , 

)ُكلَّها(:    [.20َفَكذََّب َوَأبى(]طه:  ُكلَّها  آياِتنا : )َوَلَقْد َأَرْيناُه  -تعالى-مضاف إليه. وقوله  

الكسرة؛   التوكيدفعول به المنصوب, وعالمة نصب  ( المتوكيد  معنوَي لـ)آياِتنا:  )ُكلَّ( 

سالم مؤنث  جمع  مضاف.  و)ُكلَّ( ,  ألنه  وهو  الفتحة.  نصبه  وعالمة  منصوب,   :

 والضمير مضاف إليه. 

ُتْعَرُب )كل(: )نائًبا عن المفعول المطلق(    *)كل + مصدر الفعل الذي قبلها( 

نائب عن المفعول  :  (ُكلَّ (. )بِ  ُكلَّ الحُ   -صلى هللا عليه وسلم  –)ُيِحبُّ المسلُم النبي  

 (: مضاف إليه, مجرور. بِ  الحُ (, منصوب. )الُحبِ  المطلق )

  –أبتعين    – أكتعين    -َأْجَمِعيَن    –أبصعون    –أبتعون    – أكتعون    –*)َأْجَمُعوَن  

معنوَي,    أبصعين(:  قوله  توكيد   مثل:  ِإْبِليَس  -تعالى-في  )َوُجُنوُد   :

رفعه  َأْجَمُعونَ )[,  95(]الشعراء:َأْجَمُعونَ  وعالمة  مرفو ,  لــ)ُجُنوُد(,  معنوي  توكيد   :)

َلَنْسَأَلنَُّهْم  -تعالى-واو(. وفي قوله  )ال [: توكيد معنوي  92(]الحجر:َأْجَمِعينَ : )َفَوَربَِّك 

 منصوب للضمير: )هم(, في )َلَنْسَأَلنَُّهْم(. 
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فعاًلل أو َحْرًفال أو ُجْمَلًة:  : يكون بإعادة اللفظ, اسًما أو  1** التوكيد اللفظي 

:  األولى(:  َدك ا [ )21]الفجر:َدك ا َدك ا(   اأْلَْرُض : )َكالَّ ِإَذا ُدكَِّت -تعالى- في مثل قوله  

( منصوب.  )ُدكَِّت(,  الفعل  ِلَعاِمِلِه  ُمَؤكِّد   مطلق  لفظي  الثانية(:  َدك ا مفعول  توكيد   :

منصوباألولى (:  َدك الـ) قوله  ة,  مثل  وفي  َواْلَمَلكُ -تعالى-.  َربَُّك  )َوَجاَء  ا    :  َصف 

ا( )22]الفجر:َصف  ا [,  )األولى   (: َصف  منصوبة.  حال  ا :  لفظي  الثانية (:  َصف  توكيد   :

ا لـ) منصوب األولى(:  َصف  قوله  ة,  مثل  وفي  ) - تعالى-.  َهْيَهاَت  :  ِلَما  َهْيَهاَت 

) 36ُتوَعُدوَن(]المؤمنون: فِ َهْيَهاَت(:  [,  ِاْسُم  الفتح؛  األولى:  على  َمْبِني   َماٍض,  ْعٍل 

فعل أمر    . )فمهل(: األولى (:  َهْيَهاتَ توكيد  َلْفِظي  لـ)   الثانية: َهْيَهاَت(:  ومعناه: )َبُعَد(. ) 

مبني على السكون و فاعله ضمير مستتر تقديره "أنت"، )أمهلهم(: توكيد لفظي. وفي  

لِ : )-تعالى-مثل قوله   (:  َأْمِهْلُهمْ [, جملة )17ُرَوْيداا(]الطارق:  َأْمِهْلُهمْ اْلكاِفِريَن    َفَمهِ 

لِ توكيد لجملة: ) . وتجاوزاا, وللجنا  بين الفعلين, والقريب من التام نقول: جملة  2( َفَمهِ 

لِ (: توكيد لفظي لجملة: )َأْمِهْلُهمْ ) َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  : )-تعالى-وفي مثل: قوله  .  (َمهِ 

د  توكي الثانية  (:  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا[ جملة: )6،    5(]الشرح:ا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراُيْسرً 

(:  أناالقرآن(: )أنا    وفي مثل: )أتلو   .   األولى  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا(  )  : لفظي لجملة

مثل:    ضمير المتكلم: توكيد لفظي لـلضمير المستتر الفاعل في الفعل: )أتلو(. وفي

 

 (. 389/ 1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ) 1
 .(438/  3إعراب القرآن للدعا  )  2



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

150 
 

: ضمير  [, )َأْنَت(35َوَزْوُجَك اْلَجنََّة(]البقرة:  اْسُكْن َأْنتَ : )َوُقْلنا يا آَدُم  -تعالى-قوله  

للضمير   لفظي  توكيد  رفع  محل  في  الفتح,  على  مبني  منفصل,  في    المستتررفع, 

 . وفي مثل:  1)اْسُكْن(؛ ألن العطو على ضمير مرفو  يجب أن يؤكد 

ا َواَل   َمْرُعوباا   َولَ ُكْن ِمْثَل َأِبيَك َثاِبتاا اَل َرْعشا

بتكرار الحرف )ال(  ل) الثالثة: توكيد لفظي,  وكيد اللفظي: بإعادة الت  ويكون   .2(: 

(. أو بإعادة )موافقه(, وهناك من  حقيق  حقيق  كقولك: )أنت بالخير    ,اللفظ موافقه

(, كقوله: )أنت بالخي  ( ر  أعرب موافقه )بدالا : )َوَجَعْلَنا  -تعالى -. ومنه قوله  حقيق  َقِمن 

)الفجاج: السبل(؛ فمعناهما  [؛ ألن معنى:  31َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَن(]األنبياء:  ِفَجاًجا ُسُباًل ِفيَها  

 . [20(]نوح:ُسُباًل ِفَجاًجا: )ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها  -تعالى-واحد, وهو: )الطرق(. وفي مثل قوله  

. في مثل  يدل على زمن( ُتْعَرُب )كل (: )نائًبا عن الظرف(, منصوًبا)كل  + ما  * 

ُأُكَلَها  -تعالى-قوله   )ُتْؤِتي  ِحينٍ :  َربَِّها    ُكلَّ  َلَعلَُّهْم  ِبِإْذِن  ِللنَّاِ   اأْلَْمَثاَل  َوَيْضِرُب َّللاَُّ 

)25َيَتَذكَُّروَن(]إبرا يم: بـ)تُ ُكلَّ [.  متعّلق  منصوب,  الظرف,  عن  نائب  اسم  ْؤِتي(،  (: 

   الوقت(. ُكلَّ : )انتظرتك ه. ومثل3(: مضاف إليه, مجرور ِحينٍ )(: مضاف. ُكلَّ و)

 

 . (47/  1اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
)ال(: األولى عاطفة؛ ألن القاعدة تقول: إذا كانت الجملة مثبتة أو مسبوقة بفعل أمر أعربت )ال( نافية عاطفة.   2

أنها  : نافية, غير عاملة؛ ألنها دخلت على الصفة )مرعوباا(. أمَّا الثالثة فتعرب على  أما )ال( الثانية: فتعرب )ال(
 .( 0)ص:   2 -توكيد لفظي بتكرار الحرف. أرشيف منتدى الفصيح 

 (. 184/  13الجدول في إعراب القرآن ) 3
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)مفعوًل مطلقًا(  * ُتْعَرُب:  قائًما مقام  كلمة )خصوصًا(,  أو )مصدًرا  لفعل محذوف. 

. ومثل:  1وخصوًصا العنَب(   ,أحب  الفاكهة . مثل: )فعلهل وما بعده ُيْعَرُب: )َمْفُعوًل به( 

الَقَدِم   ُكَرِة  مبارياِت  الِمْصِريَّةَ )ُأِحبُّ  ًة  َخاصَّ َأْو  منصوب  ُخُصوًصا,  بعدهما  وما   .)

 )مفعول به(. 

لفعل محذوف,    ًة( منصوب, ُيْعَرُب: )مفعوًل به(خاصَّ   -السم الواقع بعد )خصوًصا  *

   الجهاَد(.  طبَ وخصوصًا ختقديره: )َأُخصُّ أو أَْعِني(. مثل: )أستمع للخطب الدينية, 

, َوُهَو: ٢التمييز اْسم  ُيْذَكُر ِلَتْمِييِز َنْوِع اْسٍم َقْبَلُه َيْصُلُح أِلَْنَواٍع ِمَن اأَلْشَياء  .١8٣

. َوَل َيُكونُ   ِإلَّ َنِكَرًة. َوَتْقِريُبُه: ِبَتْقِديِر: )ِمْن( َقْبَلُه.  َمْنُصوب 

 الحالت امتية: في  ا ملحويً ُيْعَرُب: السم تمييًزا  .١84

ــد  ( 1 ــة واحـ ــوبة فـــي جملـ ــة, المنصـ ــرة( المنونـ ــة:  ة)النكـ ــال امتيـ ــن األفعـ  كفـــى)مـ

: -تعـــــــالى-فـــــــي مثـــــــل قولـــــــه  قــــــل (, -كثــــــر  –كبــــــر  –ازداد – زاد – طــــــاب -

ى) ــَ اّلِلَِّ  َوَكفـــ يًبا بـــــِ ــِ َطةً : )-تعـــــالى-[. وفـــــي مثــــــل قولـــــه 6(]النســــــاء:َحســـ  َوَزاَدُه َبســـــْ

ِم(]البقرة: ــْ ِم َواْلِجســـ ــْ ي اْلِعلـــ ــِ َطةً [. )247فـــ ــْ ــوالا بـــــه َبســـ ــه مفعـــ ــوز إعرابـــ (: تمييـــــز, ويجـــ

ا ــا ــه 3ثانيــ ــل قولــ ــي مثــ ــه. وفــ ْس عليــ ــِ ــالى-. وقــ اِت َّللاَِّ -تعــ ــَ ي آيــ ــِ اِدُلوَن فــ ــَ ِذيَن ُيجــ ــَّ : )الــ

ْلَطاٍن أَ  ــُ ِر ســـ ــْ اُهْم ِبَغيـــ ــَ اتـــ ــً َر َمْقتـــ ــُ ِذيَن آَمُنوا َكبـــ ــَّ َد الـــ ــْ ِ َوِعنـــ َد َّللاَّ ــْ ــافر:ِعنـــ [. وفـــــي 35(]غـــ

 

 (.787/ 1معجم الصواب اللغوي ) 1
 .( 24األنشوطة في النحو )ص:  2
 زاا.عرابه تمييمفعول به ثان ويجوز إ  3
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ــه  ــالى-مثــــــــل قولــــــ ةً : )-تعــــــ َرْت َكِلمــــــــَ ــُ وَن ِإالَّ  َكبــــــ ــُ َواِهِهْم ِإْن َيُقولــــــ ــْ ْن َأفــــــ ــِ ُرُج مــــــ ــْ َتخــــــ

ِذباا(]الكهو: مَّ -تعــــــالى-[. وفــــــي مثــــــل قولــــــه 5كــــــَ ُروا ثــــــُ مَّ َكفــــــَ وا ثــــــُ ِذيَن آَمنــــــُ : )ِإنَّ الــــــَّ

مَّ  ــُ ُروا ثـــــــ ــَ مَّ َكفـــــــ ــُ وا ثـــــــ ــُ ًراآَمنـــــــ ِن َّللاَُّ  اْزَداُدوا ُكفـــــــــْ ــُ ْم َيكـــــــ ــَ ِدَيُهْم لـــــــ ــْ ْم َواَل ِلَيهـــــــ ــُ َر َلهـــــــ ــِ  ِلَيْغفـــــــ

(]النســـــــاء: د   طـــــــابَ [ ومثـــــــل: )137َسِبيالا ــْ اَزيـــــ ــْ مِ  ْت رَ ثـــــــُ كَ (, و)َنْفســـــــً (. راً يـــــــْ خَ  رُ صـــــ

   (.اًل خْ بُ بلدي   قل ْت و)

ا  ( 2 اسم  بعد  الواقع  المنون,  المنصوب  النكرة  إعرابه:  السم  ]َأْفَعَل[  لتفضيل 

   (: تمييز, منصوب.تفوقاً (. ) تفوقاً الطالِب   أكثرُ مثل: )محمد  )تمييز(, منصوب,  

 هنديَ )  ما بعد السم المنسوب النكرة المنصوب, ُيْعَرُب: )تمييًزا( لو كان نكرة  ( 3

 (. أصاًل 

َرُب  المنصــــوبة بعــــد )كــــم( الســــتفهامية,النكــــرة( ) ( 4  مثــــل: قولــــهتمييــــًزا فــــي ُتعــــْ

اَل -تعــــالى- ُتمْ : )قــــَ ْم َلِبثــــْ ي اأْلَْرِض  كــــَ َددَ فــــِ ِنينَ  عــــَ َددَ [ )112(]المؤمنــــون:ســــِ ــَ (: عــ

ــة, وهـــــــو مضـــــــاف. ) ــبه الفتحـــــ ــة نصـــــ ْم(, منصـــــــوب, وعالمـــــ ــَ ِنينَ تمييـــــــز )كـــــ (: ســـــــِ

ملحـــــــق بجمـــــــع المـــــــذكر مضـــــــاف إليـــــــه, مجـــــــرور, وعالمـــــــة جـــــــره )اليـــــــاء(؛ ألنـــــــه 

ا ِمَن ا  َكْم َلِبْثُتمْ السالم؛ والمعنى: ) ِنيَن؟(, ومثل: )عَددا  قرأَت؟(.    ِكَتاباً   َكمْ لسِّ

ل    -َكْم    - ِاْمَتَلَ   -ِاْزَداَد    -ِبْئَس    -السم النكرة المنون المنصوب بعد )ِنْعَم    (5

ُيْعَرُب: )تمييًزا(.    - ما أفعله    -أفعل التفضيل    -سيما   - مثل: قوله    في كفى(. 

)-تعالى قوله  و .  [ 50(]الكهو: َبَدًل   ِللظَّاِلِمينَ ِبْئَس  :  أَْعَلُم  - تعالى- في  )َوَّللاَُّ   :
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َكْهِفِهْم  -تعالى-وفي قوله  [.  45...(]النساء:َوِلي ا ِباّلِلَِّ    َوَكفى ِبَأْعداِئُكْم   : )َوَلِبُثوا ِفي 

ِسِنيَن   ِماَئٍة  ِتْسعاً َثالَث  قوله  25الكهو: (]سورة  َواْزَداُدوا  مثل  وفي  :  - تعالى-[, 

(, و)  ِنْعَم طالًبامثل: )و   [,18كهو:(]الُرْعًبا ِمْنُهْم    َوَلُمِلْئتَ ) الكسوُل(,    بئَس طالًبامحمد 

َمْت فلسطيُن(, )َيْقَبُل    َكْم َشِهيًداالحقُل(, )  امتل ثلًجا)2و  1(,  َشَهاَمةً   محمد  ِاْزَداَد  ) َقدَّ

النَّا ِمَن  التوبَة  تاِئًبا ِ ,  هللُا  )زيد  3َصاِدقاا(  ول سيما  خلًقا    ,  ) أفضُل  ما  ِمْن غيره(, 

 (.   سنه ُخُلًقا أح

)ِنْعَم(, و)ِبْئَس(: فعالن جامدان. السم الواقع بعد )ِنْعَم(, أو )ِبْئَس( إذا كان   (6

 (.  الوفاءُ نكرة منصوبة فإنه ُيْعَرُب: )تمييزًا(. مثل: )ِنْعَم ُخُلقًا 

 :  في الحالت امتية  املفويً ُيْعَرُب: السم تمييًزا  .١85

بعد:    ( 1 المجرور  المنون,  النكرة,  يكون    -)كم  السم  )تمييًزا(,  ُيْعَرُب:  كأين(, 

َوَكْم ِمْن  : )-تعالى-قوله    5مثل .  4تمييزها, مجروًرا باإلضافة, أو بحرف الجر )ِمْن( 

قاِئُلوَن ]األعراف:  َقْرَيةٍ  َبياتاا وُهْم  َبْأُسنا  :  - تعالى-[. ومثل قوله  4أَْهَلْكناها َفجاَءها 

(]آل عمران: َقاَتَل َمَعهُ  َوَكَأيِ ْن ِمْن َنِبي ٍ )  [. 146ِربِّيُّوَن َكِثير 

 

 (. 169/  15الجدول في إعراب القرآن ) 1
 . (275/ 3زجاج )معاني القرآن وإعرابه لل 2
 . (163أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص:  3
 . (172أدوات اإلعراب )ص:   4
 المصدر السابق.  5
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منصوًبا,    ( 2 مفرًدا  يكون  المركب  العدد  بعد  قوله  التمييز  مثل  :  -تعالى- في 

: )ِإْذ َقاَل ُيوُسُو  -تعالى-[. وفي مثل قوله  60(البقرة:ْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًناا)َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه  

َرَأْيُت   ِإنِّي  َأَبِت  َيا  َعَشرَ أِلَِبيِه  َكْوَكًباَأَحَد  )جاء  4(]يوسو:  ومثل:  عَشَر [.  بضعَة 

 .  1...( ِبْضَع َعْشَرَة طاِلَبةً (, و)جاءت طالًبا

في مثل    المعدود, ول يحتاجان إلى تمييز.العددان )واحد(, و)اثنان( يطابقان    ( 3

وفي مثل    [,61(]البقرة:َواِحدٍ   َطَعامٍ : )َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى  -تعالى-قوله  

ِحيَن  -تعالى-قوله   اْلَمْوُت  َأَحَدُكُم  َحَضَر  ِإَذا  َبْيِنُكْم  َشَهاَدُة  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا   :

خبر المبتدأ )َشَهاَدُة(, مرفو ,  )اْثَناِن(:  [  106َعْدٍل ِمْنُكْم(]المائدة:  َذَوا  اْثَنانِ   اْلَوِصيَّةِ 

والتقدير: )شهادُة الوصيَِّة المشروعِة شهادُة  وعالمة رفعه األلو؛ ألنه ملحق بالمثنى؛  

 .  2اثنين عادلين منكم( 

, والتأنيث,  تمييز األعداد من )ثالثة إلى عشرة( يخالف المعدود في التذكير  ( 4

: )َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيةا َقاَل آَيُتَك َأالَّ  -تعالى-في مثل قوله  ويكون جمًعا مجروًرا,  

: )َفَكفَّاَرُتُه  -تعالى-[. وفي مثل قوله  41ِإالَّ َرْمزاا(]آل عمران:  َثَة َأيَّامٍ َثاَل   ُتَكلَِّم النَّاَ  

َمَساِكينَ ِإْطَعاُم   َأْوَسِط    َعَشَرِة  أَْهِليُكْم(]المائدة:ِمْن  ُتْطِعُموَن  (:  َمَساِكينَ )   ,[ 89َما 

 

 . (392القواعد التطبيقية في اللغة العربية, الدكتور نديم حسين دعكور )ص:  1
 .(281/  1إعراب القرآن للدعا  )  2
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مضاف إليه, مجرور, وعالمة الجر الفتحة, فهو ممنو  من الصرف, على صيغة  

 .1لجمو , على وزن )مفاعيل( منتهى ا

تسعة عشر( يكون مبني ا على  ) إلى    (تمييز األعداد المركبة من )ثالثة عشر  ( 5

فتح الجزأين, والعدد األول من المركب يخالف المعدود في التذكير, والتأنيث, إل  

)النون( من   المعدود. وتحذف  )واحد(, و)إحدى(, و)اثنان(, و)اثنتان( يطابقان 

ألنه العدد   )اثنان(؛  وأمَّا  بالمثنى.  ملحق  ألنه  المثنى؛  إعراب  وُيْعَرُب:  مركب, 

في المركب فيطابق المعدود في التذكير, والتأنيث, ويكون تمييزها مفرًدا,   (عشرة)

[, وفي  60َعْيناا(]البقرة: اْثَنَتا َعْشَرةَ : )َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه -تعالى- في مثل قوله منصوًبا, 

-   [. وفي مثل قوله12(]المائدة:اْثَنْي َعَشَر َنِقيًباَبَعْثَنا ِمْنُهُم  : )وَ -تعالى-مثل قوله  

[. وفي  4(]يوسو: َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا: )ِإْذ َقاَل ُيوُسُو أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت  -عالىت 

وَّاَحة  ِلْلَبَشِر  ( لَ 28( اَل ُتْبِقي َواَل َتَذُر )27: )َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر )-تعالى-مثل قوله  

 .2كاا( لَ مَ ِتْسَعَة َعَشَر ؛ أي: ) [30 - 27(]المدثر: ِتْسَعَة َعَشرَ ( َعَلْيَها  29)

مثل:    تمييز الوزن: يكون منصوًبا, أو مجروًرا باإلضافة, أو مجروًرا بـ)ِمْن(.   ( 6

 (.  ِمْن َلَبنٍ َرْطاًل  (، أو )َشِرْبُت َرْطَل َلَبنٍ (، أو )َشِرْبُت َرْطاًل َلَبًنا)َشِرْبُت 

 

 (. 13/ 7الجدول في إعراب القرآن ) 1
 (. 111/  2وبيانه )إعراب القرآن  2
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مثل:    باإلضافة, أو مجروًرا بـ)ِمْن(.تمييز الكيل: يكون منصوًبا, أو مجروًرا    ( 7

 (.  ُكوًبا ِمَن الَماءِ (، أو )َشِرْبُت ُكوَب َماءٍ (، أو )َشِرْبُت ُكوًبا َماءً )َشِرْبُت 

مثل:    تمييز المساحة: يكون منصوًبا, أو مجروًرا باإلضافة, أو مجروًرا بـ)ِمْن(.  ( 8

َأْمِلُك  ) َأْرًضااَل  َأْمِلُك  ِشْبًرا  أو )اَل  َأْمِلُك  َأْرضٍ   ِشْبرَ (،  )اَل  أو  َأْرضٍ (،  ِمْن  (.  ِشْبًرا 

اًنا ُأُرز ا ومثل: )َزَرْعُت  اَن ُأُرز ٍ (، أو )َزَرْعُت َفدَّ اًنا ِمْن ُأُرز ٍ (، أو )َزَرْعُت َفدَّ     (.َفدَّ

َرُب كـــــامتي: )هللُا(: لفــــــظ  . 186 مَّ(: ُتعـــــْ الجاللـــــة, منـــــادى, مبنـــــى علــــــى )اللَّهـــــُ

ــداء  ــاء( النـــ ــيم( المشـــــددة: عـــــوض  عـــــن )يـــ ــم, فـــــي محـــــل نصـــــب, و)المـــ الضـــ

ــا هللُا(,  ــن )يــ ــه المحذوفــــة مــ ــا مــــن اإلعــــراب. فــــي مثــــل: قولــ ــالى-ال محــــل لهــ  -تعــ

ِل  ــُ مَّ )قــ ــُ ــَ  اللَّهــ ْن َتشــ ــَ َك مــ ــْ ْؤِتي اْلُملــ ــُ ِك تــ ــْ َك اْلُملــ ــِ اُء َوتُ َمالــ ــَ ْن َتشــ ــَّ َك ِممــ ــْ ِزُ  اْلُملــ ــْ زُّ اُء َوَتنــ ــِ عــ

(]آل  ِدير  ــَ ْيٍء قـــــ ــَ لِّ شـــــ ــُ ى كـــــ ــَ َك َعلـــــ ــَّ ُر ِإنـــــ ــْ ِدَك اْلَخيـــــ ــَ اُء ِبيـــــ ــَ ْن َتشـــــ ــَ ِذلُّ مـــــ ــُ اُء َوتـــــ ــَ ْن َتشـــــ ــَ مـــــ

 [.26عمران:

ــد  .١87 ــم يـــــذكر بعـــ ــَ )المنـــــادى: اســـ ــا (,ايـــ ــال آل أو إحـــــدى أخواتهـــ : )َأل َأْيل يـــ

 وله.ا إلقبال مدلطلبً  ؛١َأيال َهيال َوا(

 نكــــرةً )ل أو (ا بالمضــــافشــــبيهً )ل أو (امضــــافً )ينصــــب المنــــادى إذا كــــان  .١88

 .  (مقصودة غيرَ 

 

 . (148/  3جامع الدرو  العربية ) 1
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ل (ادً رَ فــــْ ا مُ مــــً لَ عَ )ل أو (نكــــرة مقصــــودة)يبنــــى علــــى مــــا يرفــــع بــــه إذا كــــان  .١8٩

 .(ا بالمضافشبيهً )ول   (,امضافً )هنا ما ليس    (المفردـ)والمراد ب

ـــ)مضاف(, منصــــوب . 190 ــادى الــ ــه  ,المنــ ــالى-فــــي مثــــل: قولــ َر ): -تعــ ــَ ــا َمْعشــ يــ

نِ   ــْ اْلجـــــِ ِس ِإِن ِاســـ ــْ نـــ ُذوا ال َواإْلِ ــُ ماواِت َواأْلَْرِض َفاْنفـــ ــَّ ــاِر الســـ ْن َأْقطـــ ــِ ُذوا مـــ ــُ َتَطْعُتْم َأْن َتْنفـــ

ْلطاٍن(]الرحمن: ــُ ُذوَن ِإاّل ِبســـ ــُ ــا(: [, 33َتْنفـــ ِس(: )يـــ ــْ نـــ نِ  َواإلِْ ــِ َر اْلجـــ ــَ ــا َمْعشـــ ــرف )يـــ حـــ

َر(:  نـــــداء. (:  , مضـــــاف, منصـــــوب, وعالمـــــة نصـــــبه الفتحـــــة.منـــــادى)َمْعشـــــَ نِ  )اْلجـــــِ

: )َوِإْذ -تعـــــالى-فــــي مثـــــل: قولــــه و  1وعالمــــة جـــــره الكســــرة. مضــــاف إليــــه, مجـــــرور,

ماِعيُل  ــْ ِت َوِإســـ ــْ َن اْلَبيـــ ــِ َد مـــ ــِ راِ يُم اْلَقواعـــ ــْ ُع ِإبـــ ــَ ــاَيْرفـــ ِميُع  َربَّنـــ ــَّ َت الســـ ــْ َك َأنـــ ــَّ ا ِإنـــ ــَّ ْل ِمنـــ ــَّ َتَقبـــ

منــــــــــادى, مضــــــــــاف, منصــــــــــوب, وعالمــــــــــة (: َربَّ )(: َربَّنــــــــــا)[, 127اْلَعِليُم(]البقــــــــــرة:

ــة؛  ــبه الفتحــــ ــدو نصــــ ــا التقــــ ــاير: )يــــ ــذف َربَّنــــ ــداء(, حــــ ــادى ؛حــــــرف النــــ ــاء بالمنــــ  ؛اكتفــــ

 ,مبنــــــي علــــــى الســــــكون , -ضــــــمير المتكلمــــــين- ضــــــمير متصــــــل (:ناالـــــــ)و  .للتــــــوقير

راِئيلَ يــــا : )-تعــــالى-فــــي مثــــل: قولــــه و ضــــافة. فــــي محــــل جــــر باإل ي ِإســــْ ُروا  َبنــــِ اْذكــــُ

ْلُتُكْم عَ  ي َفضــــــَّ ْيُكْم َوَأنـــــــِّ ُت َعلــــــَ ي َأْنَعمـــــــْ َي الَّتــــــِ ى اْلعـــــــاَلِميَن(]البقرة:ِنْعَمتــــــِ ــا(  .[47لــــــَ )يــــ

ي(  ,حـــــــرف نـــــــداء للمتوســـــــط منصـــــــوب, وعالمـــــــة نصـــــــبه  ,٢منـــــــادى مضـــــــاف)َبنـــــــِ

يو)؛ ألنـــــه ملحـــــق بجمـــــع المـــــذكر الســـــالم، وقـــــد تغيـــــر بنـــــاء مفـــــرده، 3()اليـــــاء  (:َبنـــــِ

 

 . (333/ 11اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 1
 . (97/  1إعراب القرآن وبيانه ) 2
 .( 389/  1تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )  3
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راِئيَل( .مضـــــاف الفتحـــــة؛ ألنـــــه ممنـــــو  وعالمـــــة جـــــره مجـــــرور  ,: مضـــــاف إليـــــه)ِإســـــْ

ــة ؛مـــــــن الصـــــــرف ــةوالعج  ,للعلميـــــ ــه  .مـــــ ــي مثـــــــل: قولـــــ ــالى-وفـــــ ي : )-تعـــــ يـــــــا ُأولـــــــِ

ــا(: [: 10(]الطـــــــــالق:اأْلَْلبـــــــــاِب  ــداء. )يـــــــ ي)حـــــــــرف نـــــــ ــادى(ُأولـــــــــِ ــاف ,: منـــــــ  ,مضـــــــ

ــوب ــاء)وعالمـــــــــة نصـــــــــبه  ,منصـــــــ ــع المـــــــــذكر الســـــــــالم.  (؛اليـــــــ ألنـــــــــه ملحـــــــــق بجمـــــــ

ــاِب ) ــاف (اأْلَْلبــــ ــهإ: مضــــ ــره الكســــــرة ,مجــــــرور ,ليــــ ــة جــــ ــا أصــــــحابَ ) :أي ؛وعالمــــ  يــــ

ــه . (العقــــولِ  ــال-وفــــي مثــــل: قولــ راِ يُم : )-ىتعــ ــْ ــاَل ِإبــ ــاا  َربِ  َوِإْذ قــ داا آِمنــ ــَ ــذا َبلــ ْل هــ ــَ اْجعــ

َر  ْن َكفــــــَ ِر قــــــاَل َومــــــَ ْوِم اْيخــــــِ ِ َواْليــــــَ اّلِلَّ ْنُهْم بــــــِ َن مــــــِ ْن آمــــــَ راِت مــــــَ َن الثَّمــــــَ ُه مــــــِ َواْرُزْق أَْهلــــــَ

يُر( ْئَس اْلَمصــــــــِ اِر َوبــــــــِ ذاِب النــــــــَّ َطرُُّه ِإلــــــــى عــــــــَ مَّ َأضــــــــْ يالا ثــــــــُ ُه َقلــــــــِ [, 126ة:]البقر َفُأَمتِّعــــــــُ

ــادى(: َربِ  ) ــاف ,منــــــ ــو  ,مضــــــ ــى  ,بمنصــــــ ــّدرة علــــــ ــة المقــــــ ــة النصــــــــب الفتحــــــ وعالمــــــ

ــاء) ــة  (؛البـــ ــّل بحركـــ ــتغال المحـــ ــا اشـــ ــن ظهورهـــ ــع مـــ ــاء)منـــ ــة (اليـــ ــاء)و  .المحذوفـــ  (اليـــ

 .1 ضمير مضاف إليه  :المحذوفة للتخفيف

ـــ)شبيه بالمضـــــاف( .١٩١ ــه , منصـــــوب, ٢المنـــــادى الـــ ــالى-فـــــي مثـــــل: قولـــ : -تعـــ

َرةً ) ا َحســــْ ى الْ  يـــَ َتْهِزُئوَن(]يس:َعلــــَ ِه َيســــْ اُنوا بــــِ وٍل ِإالَّ كــــَ ْن َرســــُ ْأِتيِهْم مــــِ ا يــــَ اِد مــــَ  .[30ِعبــــَ

 

 . (260/ 1الجدول في إعراب القرآن ) 1
مل معناه بواسطة ما يأتي بعده مما له صلة به غير المضاف بالمضاف  المقصود  بـ)الشبيه بالمضاف(: ما ك  2

ن اإلضافة, وال يكتمل معناه إالَّ بما بعده، فلو قلنا: )ال ساعياا...(، لما حسن  إليه  وهو االسم )المنون( المقطو  ع
ا(؟ )في الخير  السكوت على المعنى والحتجنا إلى معرفة المقصود بكلمة )ساعياا(, فنسأل في أي شيء )ساعيا 

عليه حين نقول: )ال بائعاا  ساعياا؟( أم )في الشر ساعياا؟(. وكذلك إذا قلنا: )ال بائعاا...(, فالمعنى يحسن السكوت
(, )شاِهَد زوٍر(: مضاف. و)ال شجرَة ُرمَّاٍن في (, )بائعاا(: شبيه بالمضاف. )ال شاِهَد زوٍر محبوب    = الكتَب خاسر 
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َرًة(:  ا َحســــْ َرًة(:)يــــَ شــــبيه ) ,أنــــه منــــادى :أولهمــــا: 1النــــداء وجهــــانفــــي هــــذا  )َحســــْ

ــاف ــذلك نصـــــب (؛بالمضـــ ــان  ,ولـــ ــا كـــ ــبيهً )وإنمـــ ــافشـــ ــه  (؛ا بالمضـــ ــل بـــ ــه اتصـــ ألنـــ

ــاه ــام معنـــ ــاد)وهـــــو  ,شـــــيء مـــــن تمـــ ــا (.علـــــى العبـــ ــادى : ثانيهمـــ ــه منـــ ــك أن تجعلـــ لـــ

ــودة) ــرة مقصــ ــادى  (,نكــ ــا المنــ َرة( كأنمــ ــْ ــة)َحســ ــبت ,معينــ ــا نصــ ــفت  ؛وإنمــ ــا وصــ ألنهــ

   .(على العباد)  بالجار والمجرور

ــوب,  .١٩٢ ــر مقصـــــودة(, منصـــ ـــ)نكرة غيـــ ــادى الـــ كقــــــول األعمــــــى: : 2مثـــــلالمنـــ

اًل )و  (,بيـــــديخـــــْذ اًل جــــُ يــــا رَ ) ا َرجــــُ ْن َأَجا يــــَ لُّ مـــــَ اِل(، َوكـــــُ َن الرِّجـــــَ ِذي مـــــِ َو الـــــَّ َك َفهـــــُ بـــــَ

َت؛ َأْي:  وَدةِ )َناَديـــــْ ِر الَمْقصـــــُ النَِّكَرِة َغيـــــْ ق  بـــــِ ُم ُمَتَعلـــــِّ َذا الُحكـــــْ ى(هـــــَ اِدَي  :؛ ِبَمْعنـــــَ َأنَّ الُمنـــــَ

ا  ــَ ِه؛ ِإنَّمــ ــِ ا ِبَذاتــ ــا يِّْن َشْخصــ ــَ ْم ُيعــ ــَ َن الر ِ لــ ــِ اًل مــ ــُ الِ َأَراَد َرجــ ــَ اَلِف جــ ــِ ْخٍص . ِبخــ ــَ َداِئَك ِلشــ ــِ نــ

 .َنِكَرًة َمْقُصوَدةً   -ِحيَنِئٍذ   -؛ َفَيُكوُن   التَّْنِكيرِ ِبَذاِتِه ِبُأْسُلوِب 

المقصودة(ل  المنادى   . 193 بهالـ)نكرة  يرفع  ما  أي: ,  يبنى على  لمعين؛    المنادى 

اْبَلِعي َماَءِك  َيا َأْرُض  : )- تعالى-في مثل قوله    النَِّكَرُة الَمْقُصوَدُة؛ نحو: )يا َرُجُل(,

َسَماُء   قوله  و  [.44َأْقِلِعي(]هود: َوَيا  مثل:  )-تعالى-في  ُبْشَرى َقاَل  :  َهَذا   َيا 

)ُبْشَرى(:  [19ُغاَلم (]يوسو:  ,( مقصودةمنادى  المقدر؛  نكرة  الضم  على  مبني   ,)
 

ُرمَّا= )شجرَة  أي:  البستان(,  غنٍم(: مضاف؛  )راعَي  الحقل(,  في  غنٍم  راعَي  و)ال  )موجودة (.  أي:  ٍن(: مضاف؛ 
راا في واجبه ممدوح (, )موجود (. و)ال راكبا  ا في الطريق(, )راكباا(: شبيه بالمضاف؛ أي: )موجود (. و)ال مقصِّ ا فرسا

راا(: شبيه بالمضاف.  )مقصِّ
 . (193/  8إعراب القرآن وبيانه ) 1
 . (433/ 1ملتقى أهل اللغة ) , و (113ا  بتفاحة أبي جعفر النحا  )ص: إينا  الن 2
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ا َوَساَلماا َيا َناُر    : )ُقْلَنا-تعالى-في مثل: قوله    .١للتعذر, في محل نصب  ُكوِني َبْردا

في    ,, مبني على الضم(نكرة مقصودة)  , نادى(: منارُ )  2[  69َعَلى ِإْبَراِ يَم(]األنبياء:

نصب قوله    .محل  مثل:  ) - تعالى- وفي  َأيَُّها :  ِبَربَِّك    َيا  َغرََّك  َما  ْنَساُن  اإْلِ

تعرب:  (  أيَُّتها -أيُّها)[,  6اْلَكِريِم(]االنفطار:  ضمير  دون  )منادى(,  (:  أيَّتُ -أيُّ )من 

   للتنبيه. و)الهاء(:  , مبنى على الضم, في محل نصب,(نكرة مقصودة)

ــه . 194 ــا يرفـــع بـ َرُد(ل يبنـــى علـــى مـ ــْ ــادى الــــ)الَعَلُم الُمفـ والمـــراد بــــ)المفرد(  ,المنـ

ــاف( ــبيًها بالمضــ ــاًفا(, ول )شــ ــيس )مضــ ــا لــ ــا مــ : -تعـــــالى-فـــــي مثــــل: قولــــه , هنــ

ةُ ) ــَ ِت اْلَمالِئكـــ ْرَيُم  َوِإْذ قالـــــَ ــاِء يـــــا مـــــَ َطفاِك َعلـــــى ِنســـ ــْ َرِك َواصـــ َطفاِك َوَطهـــــَّ ــْ ِإنَّ َّللاََّ اصـــ

ْرَيمُ ) ,[42َلِميَن(]آل عمـــــران:اْلعـــــا ــَ ــا مـــ ــا): (يـــ ــَ ) نـــــداء. حـــــرف :(يـــ  ,منـــــادى: (مُ يَ رْ مـــ

 .3في محل نصب ,مبني على الضم  ,علم مفرد

)منادى(, مبنى على الضم,  (:  أيَّتُ -أيُّ )من دون ضمير تعرب:  (  أيَُّتها-أيُّها) . 195

ْنَساُن َما َغرََّك  اإْلِ   َيا َأيَُّها : )- تعالى-في مثل: قوله  و)الهاء(: للتنبيه.    في محل نصب, 

   [.6ِبَربَِّك اْلَكِريِم(]االنفطار:

 

 . (496/ 2المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) 1
 .(291/  2إعراب القرآن للدعا  )  2
 . (52/  2اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل ) 3
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به( -أيُّها) . 196 )مفعوًل  بعد ضمير تعرب:  الختصاص, ١أيَُّتها(    , منصوب على 

قوله   َيَشْأ  -تعالى-مثل:  )ِإْن  َأيَُّها:  (, و)أيَّتُ [. )133النَّاُ (]النساء:  ُيْذِهْبُكْم  (:  أيُّ

 , و)الهاء(: للتنبيه. ختصاصعلى ال نصب, مبنى على الضم, في محل 

  , في مثل: )نائًبا للفاعل( لو كان متصاًل بضمير  ما بعد السم المنسوب ُيْعَرُب: . 197

   (.َي أصُلهُ )هند

مثل:    ,٣, وأوزانه )ُمْفَعل( ٢زائدة  (ميم ـ)المصدر الميمي: مصدر صريح يبدأ ب . 198

 [. 80ِصْدٍق(]اإلسراء:  ُمْخَرجَ ِني  ِصْدٍق َوَأْخِرجْ   ُمْدَخلَ : )َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني  -تعالى-قوله  

المصدر المؤول: يتكون من )أن + الفعل مضارع(ل أو )ما + الفعل الماضي(ل   . 199

[؛  184َخْير  َلُكْم(]البقرة:  َأْن َتُصوُموا: )وَ -تعالى-مثل: قوله    أو )إنَّ + معموليها(. 

 َرُسول  ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيز   : )َلَقْد جاَءُكمْ -تعالى-َخْير  َلُكْم(. ومثل: قوله    صياُمُكمْ أي: )

: )َوِمْن آَياِتِه  -تعالى-(. وقوله َعَنُتُكمْ [؛ أي: )َعِزيز  َعَلْيِه 128(]التوبة:ما َعِنتُّمْ َعَلْيِه 

 

فقير إلى هللا(    - أيها العبد  - يأتي أسلوب االختصاص مع )أّيها أو أيتها( متلوتين باسم معرف بال مثل: )أنا  1
أشكو ضعفي إلى هللا( ونعرب )أيها أو أيتها( : اسم مبني على الضم، في محّل نصب على    -أيتها العجوز  -)إنني

 إن كان جامدا كما في المثال األول، وُيْعَرُب:  صفة االختصاص، و )ها( حرف تنبيه، واالسم بعدها ُيْعَرُب:  بدال
 . (423/ 30ال )أيتها( المثال الثاني. الجدول في إعراب القرآن )إن كان مشتقا كما في مث

 . (190الموجز في قواعد اللغة العربية )ص:  2
القرآن   3 إعراب  في  الجدول  العين.  وفتح  الميم  بضّم  مفعل  وزنه  أدخل،  الرباعّي  من  ميمّي  مصدر  )مدخل( 
(15/99 .) 
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  ُرْؤَيُتكَ [. المصدر المؤول: مبتدأ مؤخر؛ أي: )39(]فصلت: َخاِشَعةً َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض 

   .1األرَض خاشعةا ِمْن آياِتِه("

؛ ألن الصـــــــرف (التنـــــــوين)هـــــــو الممنـــــــو  مـــــــن : ٢الممنــــــوع مــــــن الصــــــرف . 200

ــالتنوين, بـــــل (التنـــــوين)و  ؛ بمعنـــــى: )واحـــــد(, مثـــــل: )إبـــــرا يم(, ال نقـــــول: )إبـــــرا يم ( بـــ

ا( بـــــ (تنـــــوين)نقـــــول: )إبـــــرا يُم( مـــــن غيـــــر  , بـــــل نقـــــول: (التنوينـ), وال نقـــــول: )إبرا يمـــــا

ــة الممنــــــو  مــــــن الصــــــرف ي  .(تنــــــوين))إبــــــرا يَم(, مــــــن غيــــــر  ا, وعالمــــ ــا كــــــون مرفوعــــ

ه )الفتحــــــة الظــــــاهرة(، رفعــــــه )الضــــــمة الظــــــاهرة(, ويكــــــون منصــــــوباا, وعالمــــــة نصــــــب 

كبقيـــــة األســـــماء األخـــــرى، ولكـــــن فـــــي حـــــال الجـــــر ال تكـــــون عالمـــــة الجـــــر الكســـــرة, 

   (.َمَرْرُت ِبِإْبَراِهيمَ بل تكون عالمة الجر الفتحة؛ نيابة عن الكسرة, مثل: )

 واع:  الممنوع من الصرف: ثالثة أن .٢٠١

 من الصرف.    الممنوعُ   مُ لَ النوع األول: العَ 

 النوع الثاني: الصفة الممنوعة من الصرف.  

النـــــوع الثالـــــث: الممنـــــوع مـــــن الصــــــرف؛ لصـــــيغة منتهـــــى الجمـــــوع, أو ألــــــف 

 التأنيث.

   الممنوع من الصرف:  مُ لَ النوع األول: العَ 

 

 (. 561/  3إعراب القرآن وبيانه ) 1
 . (368/ 1واعد اللغة العربية, على الجارم ومصطفى أمين )النحو الواضح في ق 2
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سلمى    – مثل: )فاطمة  ,  امعنوي    وأمؤنًثا لفظي ا,    سواء أكان,  إذا كان العلُم مؤنًثا  ( 1

حسناء(. أو مؤنثاا َتْأِنيثاا َمْعَنِويًّا, مثل: )زينب(. أو مؤنثاا لفظيًّا فقط, مثل: )حمزة    –

: )َيْوَم ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم  - تعالى- زكرياء(. في مثل: قوله    –عنترة    –

إلَسَقرَ [, )48(]القمر: َسَقرَ ُذوُقوا َمسَّ   الفتحة؛  (: مضاف  يه, مجرور, وعالمة جره 

قوله   وفي مثل:  الصرف؛ ألنه علم مؤنث.  الكسرة؛ ألنه ممنو  من  - نيابة عن 

(: خبر, مرفو , وعالمة  َجَهنَّمُ [, )206َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد(]البقرة:  َجَهنَّمُ : )َفَحْسُبُه  -تعالى

ن؛ ألنه ممنو  من الصر  م مؤنث. أو ألنه  ف؛ ألنه علرفعه الضمة الظاهرة, ولم ينوَّ

. أمَّا )ِهْند    ( فيجوز أن تمنع من الصرف, وأن    – َعْدن     - نور     –علم أعجمي  َمي 

 تصرف؛ ألنها ثالثية, ساكنة الوسط. 

إسحاق    -إسماعيل    –إبرا يم    -إدريس    –مثل: )آدم  ,  ُم أعجمي الَ إذا كان العَ  ( 2

  - يونس    – سليمان    - دداو   -موسى  -هارون    –يوسو    - إسرائيل    –يعقوب    -

عدا   –يحيى    -إليا     -اليسع  –أيوب   ما  أعجمية  األنبياء  أسماء  كل  عيسى(, 

ا   ا(, أمَّا )لوط    –شعيباا    – )محمدا عاد( فلم تمنع من الصرف؛   -هود    –نوح    - صالحا

ساكنة  ألنها فيرفع  ثالثية,  الستة,  األسماء  إعراب  ُيْعَرُب:  الكفل(:  و)ذو  ,  الوسط. 

  )الياء(.   , وعالمة جره )األلو(, ويجر وعالمة نصبه    ,صبلواو(, وين)ا  وعالمة رفعه

(: مفعول به,  آَدمَ [, )31اأْلَْسَماَء ُكلََّها(]البقرة:  آَدمَ : )َوَعلََّم  - تعالى-في مثل: قوله  

ن؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه   منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, ولم ينوَّ
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. أعجمي  قوله    علم  مثل:  )وَ -عالىت - وفي  آَل  :  َأَخْذَنا    ِفْرَعْونَ َلَقْد 

ِنيَن(]األعراف: )130ِبالسِّ الفتحة؛  ِفْرَعْونَ [,  جره  وعالمة  مجرور,  إليه,  مضاف   :)

. أمَّا في مثل: قوله   - نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه َعَلم  أعجمي 

)َوَما  -تعالى ِمنْ   ُمَحمَّد  :  َخَلْت  َقْد  َرُسول   عمران:َقْبِلِه    ِإالَّ  [,  144الرُُّسُل(]آل 

من  1( ُمَحمَّد  فـ) يمنع  ولم  َن,  وُنوِّ الظاهرة؛  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفو ,  مبتدأ,   :

. وفي مثل: قوله   : )َضَرَب َّللاَُّ َمَثالا ِللَِّذيَن َكَفُروا  -تعالى-الصرف؛ ألنه علم عربي 

)10(]التحريم:ُلوطٍ َواْمَرَأَت    ُنوحٍ اْمَرَأَت   جاء  فقد  و) حٍ ُنو [,  إليهُلوطٍ (,  مضافين   :) ,  

وعال الصرف؛ ألنهمامجرورين,  من  يمنعا  ولم  الكسرة,  ساكنا   مة جرهما    ثالثيان, 

 الوسط.  

  - نيويورك    –بعلبك    –مثل: )حضرموت  .  ُم مركًبا تركيًبا مزجي الَ إذا كان العَ  ( 3

لحم   َكِرب    -حضَرموت    -بيَت    - جوهانسبرج    -بعلبك    -بورسعيد    -معدي 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -وبورتوفيق(. في مثل: َقول النَِّبيِّ    –وبورسودان   "...َوَّللاَِّ    - لَّى َّللاَُّ 

اَل َيَخاُف ِإالَّ هللَا َأو    ِإَلى َحْضَرَمْوتَ   ِمْن َصْنَعاءَ َلَيِتمَّنَّ َهَذا اأْلَْمُر َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب  

ْئَب على غنمه ولكنَّكم َتْسَتْعِجُلون"  (:  َحْضَرَمْوتَ ِإَلى    ِمْن َصْنَعاءَ اهُ الُبَخاِرّي. ). َروَ 2الذِّ

(: مجرور, اسم مجرور بـ)ِمْن(, وعالمة جره الفتحة؛ نيابة عن الكسرة؛ ألنه  َصْنَعاءَ )

 

 (. 233أدوات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي )ص:  1
 . (1630/ 3مشكاة المصابيح ) 2
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بـ)إلى(, وعالمة  َحْضَرَمْوتَ ممنو  من الصرف؛ ألنه َعَلم  مؤنث. ) (: اسم مجرور 

ال من  ممنو   ألنه  الكسرة؛  عن  نيابة  الفتحة؛  َعَلم   جره  ألنه  تركيًبا  صرف؛  مركب  

 . مزجي ا

ان  –مثل: )عثمان  إذا كان العلُم مزيًدا فيه: )ألف(, و)نون(,  ( 4 رمضان  –حسَّ

)َشْهُر  -تعالى-شعبان(. في مثل: قوله    - ُهداى    َرَمَضانَ :  اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأْنِزَل  الَِّذي 

(: مضاف إليه, مجرور,  َرَمَضانَ )  , [185بقرة:ِللنَّاِ  َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن(]ال

  .1وعالمة الجّر الفتحة؛ المتناعه من الصرف؛ للعلمّية, وزيادة األلو والنون 

َيْنُبُع(.    -َيِزيُد    –َأْشَعب    –َأْكَرم    –ُد  مثل: )َأْحمَ   ُم على وزن الفعل,لَ إذا كان العَ  ( 5

وعالمة الجّر الفتحة؛ نيابة عن  (, اسم مجرور بـ)الباء(,  أحمدَ (, )بأحمدَ مثل: )مررُت  

, مثل:   الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه َعَلم  على وزن الفعل. قد يأتي فعالا

  هللَا على نعمائه(.  َأْحَمدُ )

,  (مذكًرا ثالثي ا, مضموم األول, مفتوح الثاني, على وزن )ُفَعلُم  لَ إذا كان العَ  ( 6

  ُعَمرَ )قابلُت    ُجحا(.  -ُمَضر    –ُقَزح    –ل  ُزحَ   –ُهَبل    -ُزَفر    –ُزَحل    –)ُعَمر    مثل:

(, مفعول به, منصوب, وعالمة نصبه  ُعَمرَ صديقي اليوم في المسجد األقصى(. )

ن؛ ألنه ممنو  من  , مضموم    الفتحة الظاهرة, ولم ينوَّ الصرف؛ ألنه علم, مذكر  ثالثي 

 األول, مفتوح الثاني, على وزن )ُفَعل(. 

 

 . (371/ 2الجدول في إعراب القرآن ) 1
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 عة من الصرف: النوع الثاني: الصفة الممنو 

 تمنع الصفة من الصرف؛ أي: من )التنوين(, وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة: 

مثل: )َعْطَشاَن(, مؤنثها:  مؤنثها: )َفْعَلى(ل  إذا كانت الصفة على وزن )َفْعاَلن(,    ( 1

)َغْضَبى(.  و )َعْطَشى(،   مؤنثها:  )الولُد  و )َغْضَباَن(,  ا  عطشانُ مثل:  َوَلدا )َسَقْيُت   ,)

(،  َعْطَشى(, )َسَقْيُت فتاةا  َعْطَشى(. ومثل: )الفتاُة  َعْطَشانَ (، و)اَل َتْبَخْل على  ْطَشانَ عَ 

(, وعالمة  علىاسم مجرور بـ)(:  َعْطَشى)(:  َعْطَشى(. )على  َعْطَشى و)اَل َتْبَخْل على  

الجّر الفتحة المقدرة, منع من ظهورها التعذر؛ والفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنو   

 الصرف؛ ألنه صفة على وزن )َفْعاَلن(. من 

مثل: األلوان: )أزرق:    )فعالء(, إذا كانت الصفة على وزن )أفعل( الذي مؤنثه:    ( 2

)أغر: غراء(, ومثل: العيوب, )أحول: حوالء(. في مثل: قوله    : زرقاء(, ومثل: المزايا

اِرِبيَن(]الصافات:َلذَّ   َبْيَضاءَ (  45: )ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍ  ِمْن َمِعيٍن ) - تعالى- ،  45ٍة ِللشَّ

(:  َبْيَضاءَ )  (. ِبَكْأسٍ , صفة لـ)ار ومجرور (: ج ِمْن َمِعينٍ )  ,[, )ِبَكْأٍ (: جار ومجرور46

, أو صفة ثاٍن لـ) ( مجرور, وعالمة الجّر الفتحة؛ نيابة عن الكسرة؛ ألنه  ِبَكْأسٍ نعت 

(.  بيضاء  –أبيض  (, )ممنو  من الصرف؛ ألنه صفة على وزن )فعالء(, مذكرها )أفعل 

   .1 الكسرةوعالمة الجّر  ( مجرورِبَكْأسٍ (: نعت  ثالث  أو صفة  لـ)لذ ةٍ )

 

 . (163/ 1المجتبى من مشكل إعراب القرآن )و   ,(56/ 23الجدول في إعراب القرآن ) 1
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ِمنِّي(، و)لم    َأْفَضلُ مثل: )أنَت    إذا كانت الصفة اسم تفضيل على وزن )أفعل(,   ( 3

 ِمْن ُمَحمٍَّد(.   ِبَأْفَضلَ ِمنِّي(، و)َلْسُت   َأْفَضلَ يُكْن غيُرَك 

في مثل: قوله    َحاَد(, و)َمْوَحَد( إلى )ُعَشاَر(, و)َمْعَشَر(.إذا كانت الصفة في )أُ   ( 4

(:  َمْثَنى[, )3(]النساء:َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباعَ : )َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء  - تعالى-

( ) ما حال من  في  َطابَ (  من  َما  منع  المقدرة؛  الفتحة  نصبه  (، منصوب, وعالمة 

( المكرر،  ه ممنو  من الصرف؛ للوصفية والعدل عن )اثنين اثنينظهورها التعذر؛ ألن 

( المكرر. وفي  َثالثَ   ( عن )َثالثَ ُثاَلثَ واللف  جاٍر على المذكر والمؤنث، َوُعِدَل ) 

[,  46(]سبأ:َمْثَنى َوُفَراَدى: )ُقْل ِإنََّما أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ّلِلَِّ  - تعالى- مثل: قوله  

(: في موضع نصب؛ بمعنى: )ألن تقوموا َمْثنى َوُفرادى( على الحال.  ى َوُفَراَدىَمْثنَ )

اثني  )اثنين  عن  والعدل  للوصفية  لعّلتين,  ينصرف  ال  ) وهو  المكرر.  (:  َوُفَراَدىن( 

والكلمتان  َمْثَنى(معطوف على ) ا(.  فردا ا  اثنين(، و)فردا )اثنين  أي: )حالة كونكم  ؛ 

نوين(, وعالمة نصبهما الفتحة المقدرة على األلو؛  )الت  ؛ أي:ممنوعتان من الصرف

قوله  1للتعذر مثل:  وفي  َواأْلَ - تعالى-.  َماَواِت  السَّ َفاِطِر   ِ ّلِلَّ )اْلَحْمُد  َجاِعِل  :  ْرِض 

(  َأْجِنَحةٍ ( نعت لـ)َمْثَنى [ )1(]فاطر:َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباعَ اْلَماَلِئَكِة ُرُسالا ُأوِلي َأْجِنَحٍة  

المة الجّر الفتحة المقّدرة على األلو؛ للتعذر؛ والفتحة نيابة عن الكسرة؛ مجرور، وع

 

(, واإلعراب 324/  23لقرآن )(, وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم ا 241/  3)  إعراب القرآن للنحا   1
 (. 364/  9المفصل لكتاب هللا المرتل )
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و)َثاَلَثة َثاَلَثة(, و)َأْرَبعة  ألنه ممنو  من الصرف؛ للوصفية والعدل عن )اثنين اثنين(,  

 .1َأْرَبعة( المكررة

ة  ِمْن َأيَّامٍ -تعالى-في مثل: قوله    كلمة )ُأَخر(,   ( 5 (:  ُأَخرَ [, )184(]البقرة:ُأَخرَ   : )َفِعدَّ

صفة لـ)َأيَّاٍم(, مجرور, وعالمة الجّر الفتحة الظاهرة على آخره؛ والفتحة نيابة عن  

الصرف؛   الوصو والعدل؛ ألنه  الكسرة؛ ألنه ممنو  من  له من الصرف:  والمانع 

 . 2معدول عن الـ)آَخر( 

 النوع الثالث: الممنوع من الصرف؛ لعلة واحدة:

الجم ( 1 بعدها  إذا كان على صيغة منتهى  زائدة,  )ألف(  تكسير فيه  وع. جمع 

أو هي: كل جمع تكسير, ثالثه ألف زائدة, بعدها حرفان, أو ثالثة, أوسطها    حرفانل 

قناديل(. تجر, وعالمة جرها الفتحة, ل    -قنابل    -ساكنة, مثل: )مساجد  )ياء(  

ذا الكسرة. والمنع من الصرف؛ أي: المنع من التنوين. وتكون عالمة جرها الكسرة إ

: )َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن  -تعالى-مثل: قوله  كانت معرفة بـ)أل(, أو باإلضافة.  

ِ النَّاَ  َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض  -تعالى-[ مثل: قوله  187لبقرة:  (]ااْلَمَساِجدِ ِفي   : )َوَلْواَل َدْفُع َّللاَّ

َمْت َصَواِمُع َوِبَيع  َوَصَلَوات    ِ َكِثيراا(]الحج:   دُ َوَمَساجِ َلُهدِّ [, ومثل:  40ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم َّللاَّ

ماِنُكْم َولِكْن ُيؤاِخُذُكْم ِبما َعقَّْدُتُم اأْلَْيماَن  : )ال ُيؤاِخُذُكُم َّللاَُّ ِباللَّْغِو ِفي َأيْ -تعالى-قوله  
 

 (. 1244/  1(, وملتقى أهل اللغة )247/  22الجدول في إعراب القرآن ) 1
بهجت    كتاب هللا المرتل,اإلعراب المفصل لو   ,( 166/  3تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )   2

 . عبد الواحد صالح 



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

169 
 

ُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة  ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أَْهِلي َمساِكيَن    َفَكفَّاَرُتُه ِإْطعاُم َعَشَرةِ 

ُكْم ِإذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيماَنُكْم َكذِلَك ُيَبيُِّن  َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ذِلَك َكفَّاَرُة َأْيمانِ 

َتْشُكُروَن(]المائدة: َلَعلَُّكْم  آياِتِه  َلُكْم  )َمساِكينَ [ 89َّللاَُّ  باإلضافة,  (:  ,  مجرور  تمييز, 

وزن   على  الجمو ,  منتهى  صيغة  ألنه  الكسرة؛  عن  نيابة  الفتحة,  جره  وعالمة 

  ُحَنْينٍ َوَيْوَم    ِفي َمَواِطَن َكِثيَرةٍ : )َلَقْد َنَصَرُكُم َّللاَُّ  -تعالى-في مثل: قوله  . و 1)مفاعيل( 

َشْيئا  َعْنُكْم  ُتْغِن  َفَلْم  َكْثَرُتُكْم  أَْعَجَبْتُكْم  َولَّْيُتْم  ِإْذ  ُثمَّ  ِبَما َرُحَبْت  اأْلَْرُض  َعَلْيُكُم  ا َوَضاَقْت 

(: اسم مجرور بـ)ِفي(, وعالمة الجّر  َمَواِطنَ )   (: ِفي َمَواِطَن َكِثيَرةٍ [. )25ُمْدِبِريَن(]التوبة:

الفتحة الظاهرة على آخره؛ والفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه  

(: نعت أو  َكِثيَرةٍ , جمع تكسير فيه )ألو( زائدة, بعدها حرفان. )صيغة منتهى الجمو  

(: مضاف  ُحَنْينٍ على آخرها. )(: مجرورة, وعالمة جّرها الكسرة الظاهرة  َمَواِطنَ صفة لـ)

الظاهرة على آخره, وصرف االسم ) الكسرة  (؛ ألن  ُحَنْينٍ إليه مجرور, وعالمة جّره 

(:  المقصود به البلد والموضع. وإن قصد ب  ه البلدة أو البقعة لم يصرف وأّنث. و)ُحَنْين 

قوله   مثل:  وفي  والطائِو.  َة,  مكَّ بين  ِفيَها-تعالى-واٍد  )لُيَحلَّْوَن  َأَساِورَ   :  ِمْن    ِمْن 

(, وعالمة الجّر الفتحة الظاهرة على ِمنْ (: اسم مجرور بـ)َأَساِورَ [, )31َذَهٍب(]الكهو:

ه ممنو  من الصرف؛ ألنه صيغة منتهى الجمو ,  آخره؛ والفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألن 

ِذيَن  : )َمَثُل الَّ -تعالى- جمع تكسير فيه )ألو( زائدة, بعدها حرفان. وفي مثل: قوله  

 

 .(275/ 1للدعا  ) إعراب القرآن 1
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ِ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبعَ    ِفي ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َوَّللاَُّ   َسَناِبلَ   ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل َّللاَّ

َعِليم (]البقرة: َواِسع   َيَشاُء َوَّللاَُّ  ِلَمْن  إليه, مجرور,  َسَناِبلَ [ )261ُيَضاِعُو  (: مضاف 

الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه على صيغة   نيابة عن  الفتحة؛  وعالمة جره 

ب زائدة,  )ألو(  فيه  تكسير  جمع  الجمو ,  قوله  1عدها حرفانمنتهى  مثل:  وفي   .-

َؤاِخُذُكُم َّللاَُّ ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اأْلَْيَماَن َفَكفَّاَرُتُه : )اَل يُ -تعالى

َعَشَرِة   َأوْ   َمَساِكينَ ِإْطَعاُم  ِكْسَوُتُهْم  َأْو  أَْهِليُكْم  ُتْطِعُموَن  َما  َأْوَسِط  َتْحِريُر  ِمْن   

(: مضاف إليه, مجرور, وعالمة جره الفتحة؛ نيابة  ِكينَ َمَسا[, )89َرَقَبٍة...(]المائدة:

عن الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه على صيغة منتهى الجمو , جمع تكسير  

  .2فيه )ألو( زائدة, بعدها ثالثة أحرف, ساكنة الوسط 

ا  (, أو إذا كان مختوما صحراءل: ) مث   إذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة, ( 2

: )َوِإَذا َأَذْقَنا النَّاَ   -تعالى-(. في مثل: قوله  ُنْعَمىث المقصورة, مثل: ) التأني   (ألوـ)ب 

ْتُهْم ِإَذا َلُهْم َمْكر  ِفي آَياِتَنا ُقِل َّللاَُّ َأْسَرُ  َمْكراا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكُتُبوَن    َضرَّاءَ َرْحَمةا ِمْن َبْعِد   َمسَّ

إليه, مجرور, وعالمة جره الفتحة؛ نيابة  (: مضاف  َضرَّاءَ [, )21َما َتْمُكُروَن(]يونس:

. وفي  3التأنيث الممدودة  ( ألوـ)عن الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه مختوم ب

ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم    َعْن َأْشياءَ : )يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تسألوا  - تعالى- مثل: قوله  
 

 . (404/  1إعراب القرآن وبيانه ) 1
 . (13/ 7الجدول في إعراب القرآن ) 2
 . (6/  9إعراب القرآن وبيانه ) 3
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الْ  ُيَنزَُّل  ِحيَن  َعْنها  تسألوا  َحِليم (]  َوِإْن  َغُفور   َوَّللاَُّ  َعْنها  َّللاَُّ  َعَفا  َلُكْم  ُتْبَد  ُقْرآُن 

(, وعالمة جره الفتحة؛ نيابة عن الكسرة؛ َعنْ بـ)   (: اسم مجرورَأْشياءَ [, )101المائدة:

. وفي مثل:  1التأنيث الممدودة   (ألوـ)ألنه ممنو  من الصرف؛ ألنه ملحق بالمنتهي ب

َكانَ - تعالى-قوله   )َوَما  ُدوِن َّللاَِّ    :  ِمْن  (: اسم  َأْوِلَياءَ [, )20(]هود:َأْوِلَياءَ   ِمنْ َلُهْم 

بـ) الفتح ِمنْ مجرور  الصرف؛ (, وعالمة جره  الكسرة؛ ألنه ممنو  من  نيابة عن  ة؛ 

- تعالى- . وفي مثل: قوله  2( أفعالءألنه منتهي بألو التأنيث الممدودة, على وزن )

اْلُمْحَصنَ  َيْرُموَن  ِبَأْرَبَعِة  : )َوالَِّذيَن  َيْأُتوا  َلْم  ُثمَّ  َثَماِنيَن َجْلَدةا َواَل    ُشَهَداءَ اِت  َفاْجِلُدوُهْم 

ا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن(]النور: (: مضاف إليه مجرور,  ُشَهَداءَ [, )4َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدةا َأَبدا

نه ملحق بالمؤنث  عالمة الجّر الفتحة؛ نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنو  من الصرف؛ أل و 

 .  3( فعالءالتأنيث الممدودة, على وزن ) (ألوـ)المنتهي ب 

ويشترط لخفض اِلسم الممنوع من الصرف, عند جره بالفتحة: أن يكون خاليًا   . 202

فإن اقترن بـ)أل(, أو ُأضيف ُخِفَض بالكسرة، من )أل(, وأل ُيضاَف إلى اْسم بعدهل  

: )َلَقْد  -تعالى-(. وفي مثل: قوله  ِفي الَمَساِجدِ وَن  :)َوَأْنُتْم َعاِكفُّ   - تعالي- نحو قوله  

ْنَساَن ِفي  (: اسم مجرور  َأْحَسنِ َتْقِويٍم(: )َأْحَسِن [, )في 4َتْقِويٍم(]التين: َأْحَسنِ َخَلْقَنا اإْلِ

الكسرة, وليس الفتحة, على الرغم من الوصفية, ووزن )أفعل(؛    بـ)في(, وعالمة جره
 

 (.  35/ 7الجدول في إعراب القرآن ) 1
 . (242/  12إعراب القرآن وبيانه ) 2
 . (227/   18) المصدر السابق 3
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َأْحَسِن  ِفي  : ) -تعالى-ليبيا(. كما قيل في قوله    بصحراءِ ُت  ألنه مضاف. ونحو: )َمَررْ 

 َتْقِويٍم(.  

َرُب  . 203 ــْ  -دائمـــــاً  –)ابـــــن(: إذا وقعـــــت بـــــين علمـــــين بـــــين البـــــن, وأبيـــــه ُتعـــ

 نبيُّ الرحمة(.    ُن َعْبِد هللاِ محمُد بمــــثـــل: )  صفة ويحذف منها ألفهال

ُم الواقـــــُع بعـــــَد لفظـــــةِ  . 204 َربُ  الســـــُم الَعلـــــَ )مضـــــــــــافًا  -دائمـــــاً  –: )ابـــــن(: ُيعـــــْ

ــُد بــــُن  إلـــيــــــه(, ـــل: )محمــ ِد هللاِ مــــثــــ ــْ ــة(.  َعبــ ــالى-وفــــي مثــــل قولــــه نبــــيُّ الرحمــ : -تعــ

ى  ا ِعيســـــَ ْرَيمَ )َوآَتْينـــــَ َن مــــَ ْدَناُه  ابــــْ اِت َوَأيـــــَّ ُدِ ( ]البقـــــرة:اْلَبيِّنـــــَ ُروِح اْلقـــــُ ْرَيمَ , )[87بـــــِ (: مــــَ

ره الفتحـــــة نيابـــــة عـــــن الكســـــرة؛ ألنـــــه ممنـــــو  مضـــــــــــاف إلـــيـــــــه, مجـــــرور, وعالمـــــة جـــــ 

   من الصرف؛ للَعَلمية, والتأنيث, أو للَعَلمية, والعجمة.

ْن, بشــــرط أن يكــــون مــــا بعــــد  . 205 وَّ ُم قبــــَل لفظــــِة )ابــــن(: ل ُينــــَ الســــُم الَعلــــَ

مثـــــل:  )ابـــــن( )أبـــــوه(. حينهـــــا يحـــــذف التنـــــوين, وتحـــــذف ألـــــف )ابـــــن(.لفظـــــة 

ِد هللِا ) ــْ ــُن َعبـ ــُد بـ ــيُّ الرح محمـ : نبـ ــثالا ــه, مـ ــر أبيـ ــن( غيـ ــد )ابـ ــا بعـ ــاء مـ ــا إذا جـ ــة(. أمـ مـ

نُ  وَّ ــَ ِن( ُينــ ــْ ــل )ِابــ َم قبــ ــَ ــإن الَعلــ ــك فــ ــُر ذلــ ُه(, أو غيــ ــُّ ُه(, أو )ُأمــ ــُّ ُه(, أو )َعمــ ــدُّ ا - )جــ ــا طبعــ

ُت, مثـــــــل: ), و)ألـــــــوُ -غيـــــــر المعـــــــرف بــــــــ)أل( ِن( َتْثبـــــــُ دٍ ( )ِابـــــــْ و ابــــــُن ِهنــــــْ (, عمــــــر 

وُد -لىتعــــا-(, وفــــي مثــــل قولــــه محمــــد  ابــــُن عبــــد المطلــــبو) ِت اْلَيهــــُ ر  : )َوَقالــــَ ُعَزيــــْ

ُن َّللاَِّ  اَرى  ابــــــْ ِت النَّصــــــَ ُن َّللاَِّ َوَقالــــــَ يُح ابــــــْ -[, وفــــــي مثــــــل قولــــــه 30(]التوبــــــة:اْلَمســــــِ

 [.  87اْلَبيَِّناِت(]البقرة: ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ : )َوآَتْيَنا  -تعالى
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ــذفها . 206 ــوز حـ ــا, ويجـ ــوز إثباتهـ ــا يجـ ــداء حينهـ ــد نـ ــت بعـ ــن(: إذا وقعـ  ,ألـــف )ابـ

ــه  ــالى-مثـــــل قولـــ اَل -تعـــ ــَ َن ُأمَّ : )قـــ ــْ َعُفوِني(]األعراف: ابـــ ــْ ْوَم اْسَتضـــ ــَ قـــــد  [150ِإنَّ اْلقـــ

ــة, ال تســــــــأل, وتقــــــــول:  ــاءت )أمَّ( مفتوحــــــ ــاذا جــــــ َن ُأمَّ(؟! أو لمــــــ ــْ ــراب )ابــــــ ــا إعــــــ مــــــ

ي(؟!  َن ُأمــــِّ َن ُأمِّ( بالكســــر, أو باليـــــاء )ابــــْ ــاّلِل مكســــورة؟! فلــــم يقــــل: )ابــــْ ــواب: وبــ الجــ

َن أُ 1التوفيـــــق:  ــْ َن مَّ(؟! )ابـــ ــْ اَل: )ابـــ ــَ ــَن ُأمِّ( بالكســـــر، فمـــــن قـــ ــئت: )ابـــ ــالفتح. وِإن شـــ بـــ

ــوا فـــــ  ــالفتح فِإنـــــه ِإنمـــــا فتحـــ َن ُأّم(, و ُأمَّ( بـــ ّم(؛ لكثـــــرة اســـــتعمالهم هـــــذا )ي )ابـــــْ ــَ ابـــــِن عـــ

ل  للحــــــذف, فجعلـــــــوا )ابــــــَن(, و)أمَّ( شــــــيئاا واحـــــــداا؛  االســــــم. وأن النــــــداَء كـــــــالم  ُمْحَتمــــــِ

َر(. ومــــن  َة َعشــــَ قــــال: )ابــــَن أمِّ( بالكســــر فِإنــــه أضــــافه ِإلــــى نفســــه بعــــَد نحــــو: )َخْمســــَ

 ْبَن ُأمِّي( بإثباِت )الياء(.يقول: )يا ا  أْن جعله اسماا واحداا، ومن العرب من

ألــــــف )ابــــــن(: إذا وقعــــــت أول الكــــــالم, أو أول الســــــطر, أو لــــــم تســــــبق  .٢٠7

ــم تثبـــــــــت, ول تح ـــبعلـــــــ ــالى-ه ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ثل قولـــــــــــــــــــ م ذف.ـــــــــــــــــــ ا -تعـــــــ : )َوَجَعْلنـــــــــَ

 [.  50َوُأمَُّه آَيةا(]المؤمنون: مَ ــــــــــــــَن َمْريَ ـــــــــْـــ اب

ــدها  . 208 ــا بعـ ــياق, ومـ ــب السـ ــان, حسـ ــان أو مكـ ــرف زمـ َرُب يـ ــْ َع(: ُتعـ ــَ َرُب )مـ ــْ ُيعـ

اَة وَ -تعــــالى-مثــــل قولــــه  ,)مضــــافًا إليــــه( وا الزَّكــــَ اَلَة َوآتــــُ وا الصــــَّ وا : )َوَأِقيمــــُ َع اْرَكعــــُ مــــَ

لمــــــا  -صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم-[. وفــــــي الحــــــديث: أن النبــــــي 43(]البقــــــرة:الـــــرَّاِكِعينَ 

 

 .(378/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) 1
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ا صــــبيحة اإلســـراء: أنــــه رأى العيــــر التـــي لهــــم, وأنهــــا تقـــدم  ُروقِ أخبـــر قريشــــا َع شـــُ  مـــَ

ــر" ــت العيــــ ــى دخلــــ ــمس حتــــ ــت الشــــ ــدعا هللا فحبســــ ــمس، فــــ ــتيقظُت 1الشــــ ــل: )اســــ . مثــــ

ْمِس(  َمَع شروقِ     .الشَّ

َع( . 209 ْت بال)مـــــَ نـــــَ َرُب إذا ُنوِ  ِب تعـــــربُ : ُتعـــــْ -كمـــــا فـــــي الحـــــديث  ,)حـــــاًل( :نَّصـــــْ

ا ا: "أصــــــــالتان -أيضــــــــا ــيم"معــــــــً ومثــــــــل:  .2؟! قالــــــــه: لرجــــــــل يصــــــــلي, والمــــــــؤذن يقــــــ

   (.َمًعا)حضر الطالُب  

الســـــــم بعـــــــد المشـــــــتقات )المنونـــــــة(, كــــــــ)اسم الفاعـــــــل(, أو )صـــــــيغة  . 210

َرُب: )مفعـــوًل بــــــه(,  ا فــــي مثــــل: )الفيـــــه(, )مفعـــوًل أو المبالغـــة(, ُيعـــْ ا فرســــً  راكبـــً

افــــي الطريــــق(, ) ــً ــّون. )راكبــ ــتق, منــ ا(: مشــ ــً ــتق. و)الفرســ ــه للمشــ ا (: مفعــــول بــ ــً  بائعــ

ــبَ  (, ) الكتـــ اخاســــــر  ــً ــبَ (: مشــــــتق, منـــــّون. )بائعـــ  : مفعـــــول بـــــه للمشــــــتق. و)ال(الكتـــ

ــوَّاًما ــانَ  صـــ (, ) رمضـــ ــانَ (: مشـــــتق, منــــــّون. )صـــــوَّاًماخاســــــر  (: مفعــــــول فيــــــه رمضـــ

 للمشتق.  

ــل(؛ ال . 211 ا للفاعــ ــً َرُب: )نائبــ ــْ ــم المفعــــول المشــــتق )المنــــون(, ُيعــ ــد اســ ــم بعــ ســ

ــي  ــول, أو المبنـ ــي للمجهـ ــل المبنـ ــن الفعـ ــاغ مـ ــول يصـ ــم المفعـ ــل ألن اسـ ــن الفعـ مـ

 :3. في مثل قول الشاعر: ]من البسيط[لم يسمَّ فاعله الذي

 

 ( 400/ 1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) 1
 . (171/ 6) المصدر السابق 2
 . (294/  3شرح المفصل البن يعيش ) 3



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

175 
 

 ُجودَ ... وما َخِليُف أبي َوْهٍب بَموْ   َمْوُجوًدا َخِليَفُته الَقْومِ  نَ مِ  نَّ إِ 

(,  موجوًدا(: نائب فاعل, أو اسم ما لم يسمَّ فاعله السم المفعول ) )َخِليَفةُ (:  )َخِليَفُتهُ 

وهو   الضمة،  مبني على  مرفو , وعالمة رفعه  و)الهاء(: ضمير متصل,  مضاف. 

   الضم, في محل جّر مضاف إليه.

 استعمالت )ما(: .٢١٢

وتعرف    ( 1 الجملة,  في  موقعها  تعرب حسب  الموصولة:  اسم )ما(:  بوضع 

موصول مناسب كـ)الذي( مكانها. وهي لغير العاقل. والجملة بعدها صلة الموصول:  

 (؛ أي: )الذي شرحت(. ما شرحت  مثل: )الطالب استوعبوا

  , وهي لغير العاقل  ,)ما( الشرطية: تجزم فعلين, األول للشرط. والثاني للجواب  ( 2

وإل فهي    ,استوفى مفعوله ها الرفع على البتداء إن كان الفعل الذي بعدها قد  ومحل

ِ(]النحل:-تعالى-وفي مثل قوله  .  مفعول به مقدم  [,  53: )َوما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن َّللاَّ

  , فعل الشرط المحذوفو 1(: شرطية, في محل رفع مبتدأ, وفعل الشرط محذوف, ما )

 َخْيٍر  ِمنْ   َتْفَعُلوا  َوما: )- تعالى-في مثل قوله  و   (.ما)في محل رفع خبر    :والجواب

في محل    , مبني على السكون   ,(: اسم شرط جازمما )[.  215:]البقرة( َفِإنَّ َّللاََّ ِبِه َعِليم  

عالمة جزمه  ,  )فعل الشرط(  ,مجزوم  ,: فعل مضار (َتْفَعُلوا)   .نصب مفعول به مقدم 

 

 . (318/  5إعراب القرآن وبيانه ) 1
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في محل رفع فاعل. هذا    :الجماعة  (:واو و)  ,ألنه من األفعال الخمسة  (؛النون )حذف  

  مفعوالا   (ما) لذا تكون    ؛ذلك المفعول  ولم يستوفِ   ,يحتاج إلى مفعول به   ,دٍّ عَ تَ الفعل مُ 

  : ن إعراباكلذا   .ألنه من األلفاظ التي لها الصدارة في الكالم ؛ به. وقد تقدم المفعول

في  . و 1في محل نصب مفعول به مقدم  ,مبني على السكون   , : اسم شرط جازم(ما )

 (.  عند هللاِ  هُ تجدْ ْن خيٍر  مِ   مْ د ِ قَ ما تُ مثل: )

ا  )ما( الستفهامية: لغير العاقل, تحذف )ألفها( إذا سبقت بحرف جر. أمَّ   ( 3

, إذا جاء بعدها اإلشارة فال حذف, وتعرب حسب موقعها على الرغم أن لها الصدارة

في مثل قوله  ؟(. و عالَم الخالف ؟(, و)ما األدبهذا الذي بين يديك؟(. و) في مثل )ما  

)َفْلَيْنُظرِ - تعالى- ْنساُن  :  اإْلِ قوله    [.5: ]الطارق (ُخِلقَ   ِممَّ   مثل  )-تعالى-وفي    َعمَّ : 

فنتبع ما    :( االستفهاميةماا في إعراب ) أمَّ   [. 2  -   1: ]النبأ(َيَتساَءُلوَن* َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ 

لذا   ؛مسبوقة بحرف الجر  :(ما  جاءت )عه في إعراب أدوات االستفهام. هنا مثالا نتب 

في محل    ,مبني على السكون   ,اسم موصول  :( امَ )   .حرف جر   (:نْ مِ ):  ( ِممَّ )   نقول:

اسم    (:ا مَ )حرف جر.    (:نْ عَ ):  (َعمَّ )   لدخول حرف الجر.  (؛األلو)وقد حذفت    .جر

لدخول حرف الجر    (؛ األلو)في محل جر. وقد حذفت    , مبني على السكون   ,موصول 
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قوله    عليها. استفهام(َما )  .(ةُ اْلقاِرعَ   َمااْلقاِرَعُة.  : )-تعالى-وفي مثل  اسم  مبني    ,: 

 . 1لمجيء اسم معرف بعدها   ؛اويجوز أن نعربها خبرا   في محل رفع مبتدأ.  ,على السكون 

)مبتدًأ(,   ( 4 وتعرب:  أفعله(!  )ما  في صيغة  تكون  التعجبية:  نكرة )ما(:  )ما(: 

التعجب.    , (٢َعِظيم  )شيء  :بمعنى   ؛تامة  باب  قوله  في  مثل  )-تعالى-في  ُقِتَل  : 

ْنسا مبنية  عظيم (,  ء  شي  )  : بمعنى  ؛نكرة تامة   ,: تعجبية(ما) [.  17: ]عبس (ُن ما َأْكَفَرهُ اإْلِ

  . مبني على الفتح  ,يفيد التعجب  ,: فعل جامد(َأْكَفرَ )في محل رفع مبتدأ.    ,على السكون 

مبني على    , : ضمير( الهاءو)يعود على )ما(.    (, هو)  :تقديره  ؛ضمير مستتر   :والفاعل

الفعليةفي محل نصب مف   (,الضم) به. والجملة  في محل رفع خبر    : )َأْكَفَرُه(  :عول 

   (!بَ ذِ الكَ  حَ بَ قْ ما أَ في مثل: )و 3(.  ماللمبتدأ ) 

- تعالى- في مثل قوله  أو السمية:    , )ما(: النافية: تدخل علي الجملة الفعلية (5

َيْخَتِصُمونَ   ما كانَ )  : ِإْذ  اأْلَْعلى  ِباْلَمإَلِ  ِعْلٍم  ِمْن  - ل قوله  وفي مث[.  69:]ص ( ِلي 

ال عمل    ,: نافية( ما)[.  78: ]غافر(ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتَي ِب َيٍة ِإالَّ ِبِإْذِن َّللاَِّ   َوما كانَ : )-عالىت 

 (.  ة  وَ دْ إل قُ  (, و)ما المعلمُ مْ هُ تَ اسَ رَ دِ  الطالبُ  ما أهملَ في مثل: )و . 4اعرابيًّ إ لها 
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فترفع اسمها, وتنصب خبرها. و  ( 6 بـ)ليس(,  نافية مشبهة  بنفس )ما(:  تعمل 

وتلك الشروط هي: أن يتقدم اسمها على خبرها إل    (, ليس)الشروط التي تعمل بها 

ما  : )-تعالى- في مثل قوله  (ل  لَّ إ)ـ وأل ينتقض نفيها ب  ,إذا كان الخبر شبه جملة

)31(]يوسو:َبَشراً   هذا من  ما [.  بـ) (:  )ليسالمشبهات  عاملة.  نافية,  اسم  هذا(،   :)

(, منصوب,  ما(: خبر )َبَشراً (. )مان, في محل رفع اسم ) إشارة, مبني على السكو 

مٍ : ) -تعالى- في مثل قوله  وعالمة نصبه الفتحة. و  [.  46:]فصلت( ِلْلَعِبيدِ   َوما َربَُّك ِبَظالَّ

نافية(ما ) عمل    ,:  )  (:بُّ رَ ) :  ( َربُّكَ ).  (ليس )عاملة  رفعه  و   ,مرفو   ,(ما اسم  عالمة 

في محل جر مضاف    ,ني على الفتحمب   ,ضمير   (:الكاف )و  .وهو مضاف  .الضمة

مٍ ) إليه.   منصوب    ,ااسم مجرور لفظا   (: مٍ الَّ يَ )زائد.    صلة, أو   حرف جر  (:الباء):  ( ِبَظالَّ

 .  ( ليسـ)( المشبهة ب ماخبر )  ,الًّ حِ مَ 

:  -تعالى- في مثل قوله  معنى الظرف:  )ما(: المصدرية: حرف مصدري يفيد   ( 7

َيُقومُ  ال  با  الرِّ َيْأُكُلوَن  ِإالَّ  )الَِّذيَن  َيُقومُ وَن  اْلَمّسِ    َكما  ِمَن  ْيطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطُه  الَِّذي 

)كما )[,  27]البقرة: مصدرية.  )ما(:  جر.  حرف  )الكاف(:  مضار ,  َيُقومُ (:  فعل   :)

(: المصدرية, والفعل:  ما والجازم, وعالمة رفعه الضمة. )مرفو ؛ لتجرده من الناصب 

  في مثل:  )سأشرح النحوَ و (.  الكافف الجر )(: في محل جر، مجرور بحر َما َيُقومُ )

 النا (. كما آمن   في مثل: )آمنواوقد ل تكون يرفية.  حيًّا(,ما دمت  

   :الزائدة: وهي نوعان الصلة, أو )ما(:  (8
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وتكف    , قلما(   – كثرما    –تكف الفعل عن طلب الفاعل )طالما    الكافة: )ما(:  :  األول

العمل:  عن  وأخواتها   ,) قوله    )إنَّ مثل  اْلُمْؤِمُنوَن  -تعالى-في  )ِإنََّما   :

( عن الجر:    [, 10ِإْخَوة (]الحجرات: ي  ابِ تَ كِ كما    يح  ِص )لساني فَ وتكف )الكاف(, و)ُربَّ

المتحانُ )و  ,( يغ  لِ بَ  الجر:,  ( ل  هْ سَ   ربما  الظرف عن  تكف  ا  مَ نَ يْ بَ   ُ  رِّ دَ المُ   حَ رَ )شَ   كما 

 (.  ود  جُ وْ مَ  هُ جِ  وَ المُ 

  تية: )الزائدة(: وتكون زيادتها في المواضع ام )الصلة(, أوالثاني: )ما(:  

 فهمت الشرح تتفوق(.  )الزائدة(: بعد )إذا(: الظرفية: )إذا ما  )الصلة(, أو  )ما(:   ( 1

  األقوا ( ما بين    مثل: )قرأت)الزائدة(: قبل أو بعد )بين(,  )الصلة(, أو  )ما(:   ( 2

 . 1( يمكن تنفيذه وما يْسَتحيل القيام به بين ماالتَّمييز و)

مثل:    في(. وبعد )غير(ل  -بعد حرف الجر )عن  ا(: )الصلة(, أو )الزائدة(:  )م ( 3

 . قصد(  امَ  رِ يْ غَ  نْ قليل يتحد العرب(. ومثل: )انطلقت الرصاصة عَ  عمَّا )

إمَّا    - أينما    -بعد أدوات الشرط الجازمة )إذما  )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(:   ( 4

ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم  َوَحْيُث ما  : )-عالىت-في مثل قوله  ,  ٢( حيثما  - متى ما    -  أيامَّا   –

في محل نصب ظرف    ,مبني على الضم  ,اسم شرط:  ( َحْيثُ )  [.144:]البقرةَشْطَرُه  

ِبُكُم َّللاَُّ َجِميعاا(]البقرة  َأْيَن ما: )-تعالى-وفي مثل قوله  مكان.   َيْأِت    [. 148:َتُكوُنوا 
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تذاكر  إذ ما  مثل: )و   [.61األحزاب:](ُثِقُفوا  َنماَأيْ َمْلُعوِنيَن  : ) -تعالى-في مثل قوله  و 

( ومثل:  تستمتع(.أينما  تتفوق(.  )  تذهب  ومثل:  إمَّا  ومثل:  نهزمه(,  العدو  يهاجمنا 

 تدعو فله األسماء الحسنى(.  أيامَّا )

)الزائدة(:   ( 5 أو  )الصلة(,  و)شتان(:  )ما(:  )ليت(,  )بعد:  مثل:    ليتما في 

 (. شتان ما النحو وغيرهالمجتهدين متفوقون(, و في مثل: ) 

في مثل: )إن هللا ال    تأتي بين التابع ومتبوعه: )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(:   ( 6

   بعوضة(. مثاًل مايستحي أن يضرب 

:  -تعالى-في مثل قوله    )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(: بعد حرف الجر )الباء(ل ( 7

َلُهْم(]آل عمران:  َفِبما َرْحَمةٍ ) ِلْنَت   ِ (: حسب ما  الفاء )  (: َفِبما َرْحَمةٍ [. )159ِمَن َّللاَّ

( )الباءقبلها.  الزائدة: ) ما (: حرف جر.  أو  الصلة,  بحرف  َرْحَمةٍ (:  اسم مجرور   :)

 (. الباء الجر )

بعدها )ال سيما( إذا جاء مجروراا، نحو: )يجزي هللا  )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(:   ( 8

خيرا  العاملين ا  المؤمنين  سيما  سيما)  (. ول  للجنس  (ال )اسم    (: سي ):  ( ل    , النافية 

أو    (: ما) ألنه مضاف.    ؛منصوب  مجرور  (: العاملين )زائدة.  صلة,  إليه    ,مضاف 

   ألنه جمع مذكر سالم. (؛ الياء)عالمة جره و 

 استعمالت )ل(:   .٢١٣
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تطلبُ  ( 1 للمضارع,  جازمة  َطلبية,  الناهية:  ويأتي     )ل(:  الفعل.  الكفَّ عن عمل 

ُط ألَّ َيْفِصَل بينها وبين مضارِعَها َفاِصل , ول تسبقها  وُيْشَترَ  -غالًبا-بعدها ُمَخاَطب   

[.  6ِإْسرافاا َوِبداراا َأْن َيْكَبُروا(]النساء:  َول َتْأُكُلوها: )- تعالى-في مثل قوله   :1أداة شرط

قوله   مثل  )َوَتعاَوُنوا-تعالى-وفي  َوالتَّْقوى    :  اْلِبرِّ  َتعاَوُنوا  َعَلى  ْثِم  َول  اإْلِ َعَلى 

َعلى َأَحٍد ِمْنُهْم ماَت َأَبداا    َول ُتَصل ِ : )-تعالى-[. وفي مثل قوله  2ْلُعْدواِن(]المائدة:َوا

  َيَدَك َمْغُلوَلةا ِإلى   َول َتْجَعلْ : )-تعالى-في مثل قوله  [. و 84َوال َتُقْم َعلى َقْبِرِه(]التوبة: 

(: )الواو(:  َول َتْجَعلْ [. )29]اإلسراء:(ْحُسوراا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوماا مَ   َول َتْبُسْطها ُعُنِقَك  

(: فعل مضار , مجزوم, وعالمة جزمه  َتْجَعلْ (: نا ية جازمة، )لحسب ما قبلها. )

( )أنت(.  تقديره:  وجوباا؛  مستتر  ضمير  والفاعل:  )الواو(:  َتعاَوُنواَول  السكون،   :)

, وعالمة  بـ)ال(: النا ية  زوم(: فعل مضار  مج َتعاَوُنواعاطفة. )ال(: نا ية جازمة. )

جزمه حذف )النون(؛ ألنه من األفعال الخمسة. و)واو(: الجماعة للمخاطبين, مبنية  

فاعل.   رفع  محل  في  السكون,  َتْأُكُلوها(: على  )  )َول  َتعاَوُنوامثل:  و)الهاَول  ء(:  (: 

و(:  (: )الواَول ُتَصل ِ ضمير متصل, مبني على السكون, في محل نصب مفعول به. ) 

,  بـ)ال(: النا ية  (: فعل مضار , مجزومُتَصل ِ (: نا ية جازمة، )ل حسب ما قبلها. )

تقديره:   وجوباا؛  مستتر  ضمير  والفاعل:  )الياء(.  العلة  حرف  حذف  جزمه  وعالمة 
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على الفعل المضارع, المسند إلى الفاعل,   ١الجازمة وقد تدخل )ل( الناهية  )أنت(.

المخاطبل قوله    غير  مثل  )-عالىت-في  َيْأبَ :  َعلََّمُه    َول  َكما  َيْكُتَب  َأْن  كاِتب  

   [.282َّللاَُّ(]البقرة:

نافية, وحسب ( 2 تأتي  العاملة,  )النافية(, غير  أو    .)ل(:  في حركة,  تؤثر  ول 

:  - تعالى-في مثل قوله    :٢المضارع, ول عمل لها دخل على الفعل  تموقع ما يليها.  

َفهاُء وَ  : )ذِلَك  -تعالى- [. وفي مثل قوله  13(]البقرة:ل َيْعَلُمونَ لِكْن  )َأال ِإنَُّهْم ُهُم السُّ

النَّاِ    َأْكَثَر  َولِكنَّ  اْلَقيُِّم  يُن  َيْعَلُمونَ الدِّ َيْعَلُمونَ )[.  40(]يوسو:ل  نافية.  ل  (: )ال(: 

(: فعل مضار , مرفو ؛ لتجرده عن الناصب والجازم, وعالمة رفعه ثبوت  ونَ َيْعَلمُ )

من األفعال الخمسة، و)واو(: الجماعة: ضمير مبني, في محل رفع   )النون(؛ ألنه

(:  ل َيْغِفرُ [. )48َأْن ُيْشَرَك ِبِه(]النساء:  ل َيْغِفرُ : )ِإنَّ َّللاََّ  -تعالى- وفي مثل قوله  فاعل.  

(: فعل مضار , مرفو ؛ لتجرده عن الناصب والجازم, وعالمة رفعه  ْغِفرُ يَ )ال(: نافية. )

وقد ترد )ل( النافية,    والفاعل: ضمير مستتر جوازاا؛ تقديره: )هو(.  الضمة الظاهرة.

التي ل عمل لها داخلة على فعل ماض, أو على جملة اسميةل أو على خبرل أو  

في مثل    ولها على الفعل الماضيدخ  صفة أو حالل وفي هذه الحالة يجب تكرارها. 

قَ : )-تعالى-قوله   قَ (: نافية. )ل[. )31(]القيامة:َول َصلَّى   َفال َصدَّ (: ِفْعل  ماٍض,  َصدَّ

 

 (. 189أدوات اإلعراب )ص:   1
 (. 192)ص:   المصدر السابق 2



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

183 
 

(:  الواو(: )َول َصلَّى مبني  على الفتح. والفاعل ضمير مستتر جوازاا؛ تقديره: )هو(. )

نافية. ) لعاطفة. ) المقدر على )األلو(؛  ماضٍ (: فعل  َصلَّى(:  الفتح  , مبني على 

  ى الجملة السمية: ودخولها علللتعذر، وفاعله ضمير مستتر جوازاا؛ تقديره: )هو(.  

قوله   مثل  )-تعالى-في  ْمُس :  الشَّ اْلَقَمَر    َيْنَبِغي  َل  ُتْدِرَك  َأْن  ساِبقُ َلها  اللَّْيُل    َوَل 

ْمُس (: نافية. )َل [. )38النَّهاِر(]يس: َوَل  مبتدأ, مرفو , وعالمة رفعه الضمة. )  (: الشَّ

نافية، )ل(: عاطفة. )الواو(: )اللَّْيلُ    مبتدأ, مرفو , وعالمة رفعه الضمة.(:  اللَّْيلُ (: 

َول    ل فاِرض  : )قاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنَّها َبَقَرة   - تعالى-في مثل قوله  ودخولها على الصفة:  

: )َوفاِكَهٍة  - تعالى-وفي مثل قوله  (: صفة.  فاِرض  )[.  68:َعوان  َبْيَن ذِلَك(]البقرة  ِبْكر  

  ودخولها على الخبر:   . صفة  (: َمْقُطوَعةٍ )[.  33(]الواقعة:َول َمْمُنوَعةٍ   ل َمْقُطوَعةٍ َكِثيَرٍة  

ودخولها على   (. محمد  (: خبر للمبتدأ ) َكاِتب  (. )ول َشاِعر  , ل َكاِتب  في مثل: )محمد  

 (: حال. َضاِحًكا. )ول َباِكًيا( ل َضاِحًكا, : في مثل: )جاء زيد  الحال

.  ٢يتقدمها إثبات, أو أمر.  . أن  ١)ل(: النافية: العاطفة: ويشترط في عملها:   ( 3

وحسب, ل عاطفة.    ,أل تقترَن بحرف عطفل فإن اقترنت بحرف عطف تكون نافية 

  في المعنى, والمضمون.   . أن يختلف المعطوف بعد )ل( عن المعطوف عليه قبلها٣

( مثل:  غني ا فقيراا,    َساِعُدوافي  و)ل  الَيِقظَ الُمْسَتْهِتَر,    َسُأَعاِقبُ (,  ونحو:  ل    اقرأِ )(. 

   (. وكما في قول الشاعر:ل المجلةَ الكتاَب, 

َفاِئِح  َيِب  َل ُسودُ ِبيُض الصَّ كِّ والرِّ َحاِئِو ِفي ... ُمُتوِنِهنَّ َجاَلُء الشَّ  الصَّ
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ل )النافية(: المشبهة بـ)ليس(, أو العاملة عمل )ليس(: )ليس(: من أخوات  ( 4

سمية؛ لينفي اتصاف اسمها  )كان(, فعل ماض, ناسخ, جامد, يدخل على الجملة ال

َلْيَسِت    )َوقاَلِت اْلَيُهودُ :  - تعالى-في مثل قوله  بالخبر, ترفع اسمها, وتنصب خبرها.  

ويشترط  [.  113َعلى َشْيٍء(]البقرة:َلْيَسِت اْلَيُهوُد    َعلى َشْيٍء َوقاَلِت النَّصارى النَّصارى  

وأن  .  ٢  نكرة.    :ليس( )ال( )النافية( المشبهة بـ)  أن يكون اسم.  ١في عمل )ليس(:  

  ل  جُ  رَ لَ في مثل: )  تكون لنفي الوحدة وليَس للجنَس, فيصح أن يعَطو بعدها بـ)بل(:

(،  .  4.  أن يتقدم اسمها على خبرها.  ٣.  1بل رجالن(   ًرااِض حَ  أالَّ ينتقَض َنْفُيَها بـ)ِإالَّ

ة إلى  رين فهي ال تعمل, وإنما تعود الجملي خفإن فقدت شرطاا من هذين الشرطين األ

(:  َلْيَس (: )َرُسول    ِإلَّ   َلْيَس ُمَحمَّد  األصل قبل دخول )ليس(؛ أي: )مبتدأ وخبر(، نحو: )

 ( .) (: حرف استثناء ملغاى,  ِإلَّ (: مبتدأ. )ُمَحمَّد  نافية, غير عاملة؛ النتقاض نفيها بـ)إالَّ

 قول الشاعر: نحو:و  (. ُمَحمَّد  (: خبر للمبتدأ )َرُسول  حرف حصر. )

 َواِقًيا  ِممَّا َقَضى هللاُ  ول ِوْزرَ …   َباِقًياعلى اأَلْرِض  َفاَل َشْيءَ  َتُعزُّ 

( النافية, المشبهة بـ)ليس(، مرفو ,  ل (: اسم )َشْيء  )(: النافية, المشبهة بـ)ليس(،  ل)

( النافية المشبهة بـ)ليس(،  ل(: خبر )َباِقًيا)  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

( النافية, المشبهة  ل (: اسم )ِوْزر  )  مة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.منصوب, وعال

 

 .( 197اإلعراب )ص:   أدواتو  ,واحة النحو, األستاذ. أحمد شعبان 1
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( النافية  ل(: خبر )َواِقًيا)  (، مرفو , وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.ليسبـ)

 (، منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  ليسالمشبهة بـ)

 استعمالت )َمْن(:   .٢١4

ــتعمل  ( 1 ــولة: يســـــ ْن(: الموصـــــ ــَ ــث, )مـــــ ــذكر, والمؤنـــــ ــد للمـــــ ــظ واحـــــ بلفـــــ

ر مـــا يســـتعمل فـــي العاقـــل, وقـــد يســـتعمل فـــي غيـــر والمثنـــى, والمجمـــوع. وأكثـــ 

؛ مثـــل: )الـــذي(. وهــــي   العاقـــل, ويصـــح أن يحـــل محلهـــا اســـم موصـــول مناســـب 

ــالم . ولبــــد  ــن الكــ ــب موقعــــه مــ ْن( بحســ ــَ ــم الموصــــول )مــ ــرب الســ ــة, ويعــ مبنيــ

يْنُهْم َومـــــِ : )-تعـــــالى-فـــــي مثـــــل قولـــــه  بعــــدها مــــن صــــلة: ْن َيْمشــــِ ٍع  مــــَ َعلـــــى َأْربـــــَ

ُق َّللاَُّ مـــــا َيشـــــاُء(]النور: نْ )[. 45َيْخلـــــُ (: اســـــم موصـــــول؛ بمعنـــــى: )الـــــذي(, مبنـــــي مـــــِ

لُّ : )-تعــــــالى-علــــــى الســــــكون, فــــــي محــــــل رفــــــع مبتــــــدأ. وفــــــي مثــــــل قولــــــه  نْ كــــــُ  مــــــَ

ــانٍ  ــا فـــــ ــرحمنَعَلْيهـــــ لُّ )[. 27(]الـــــ ــُ ــمة. كـــــ ــه الضـــــ ــة رفعـــــ ــو , وعالمـــــ ــدأ, مرفـــــ (: مبتـــــ

لُّ و) ــُ ْن(. )(: مضـــــ كـــ نْ اف إلـــــى )مــــــَ ــَ (: اســـــم موصـــــول؛ بمعنــــــى: )الـــــذي(, مبنــــــي مـــ

ــاف إليــــه. وفــــي مثــــل قولــــه  ــالى-علــــى الســــكون, فــــي محــــل جــــر مضــ ِدي -تعــ ــْ : )َيهــ

ِه َّللاَُّ  ــِ عَ بـــ ــَ ِن اتَّبـــ ــَ واَنهُ  مـــ ــْ الِم(]المائدة: ِرضـــ ــَّ ُبَل الســـ ــُ نْ [. )16ســـ ــَ ــول؛ مـــ ــم موصـــ (: اســـ

ا ــا ــر؛ منعـــ ــرك بالكســـ ــكون, وحـــ ــى الســـ ــي علـــ ــذي(, مبنـــ ــى: )الـــ ــاكنين,  بمعنـــ ــاء ســـ اللتقـــ

ــه  فــــي ــل قولــ ــي مثــ ــه. وفــ ــل نصــــب مفعــــول بــ ــالى-محــ لُّ َّللاَُّ -تعــ ــِ ذِلَك ُيضــ ــَ ْن : )كــ ــَ مــ

ِدي  َيشـــــــاءُ  ــْ ْن َيشـــــــاءُ َوَيهـــــ ــدثر:مـــــــَ نْ [. )31(]المـــــ ــى: مـــــــَ ــم موصـــــــول؛ بمعنـــــ (: اســـــ
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   )الذي(, مبني على السكون, في محل نصب مفعول به.

ْن(: الســـــتفهامية: ويســـــأل بهـــــا عـــــن عاقـــــل, وهـــــي مبنيـــــة,  ( 2 وتعـــــرب )مـــــَ

ُن -تعــــالى-، فــــي مثــــل قولــــه 1موقعهــــا مــــن الكــــالمبحســــب  ى ابــــْ : )َكمــــا قــــاَل ِعيســــَ

واِريِّيَن  ــَ ْرَيَم ِلْلحــــــــ ــَ نْ مــــــــ ــاُر  مــــــــــَ ُن َأْنصــــــــ ــْ وَن َنحــــــــ ــاَل اْلَحواِريــــــــــُّ ِ قــــــــ ى َّللاَّ َأْنصــــــــــاِري ِإلــــــــــَ

ــو: ِ(]الصـــ نْ [. )14َّللاَّ ــَ ــع مـــ ــل رفـــ ــي محـــ ــكون, فـــ ــى الســـ ــي علـــ ــتفهام, مبنـــ ــم اســـ (: اســـ

نْ اُلوا : )قـــــــ -تعـــــــالى-مبتـــــــدأ. وفـــــــي مثـــــــل قولـــــــه  َن  مــــــَ ُه َلمـــــــِ َل هـــــــذا ِب ِلَهِتنـــــــا ِإنـــــــَّ َفعـــــــَ

نْ [. )59الظَّاِلِميَن(]األنبيـــــاء: ــتفهام, مبنـــــي علـــــى الســـــكون, فـــــي محـــــل مـــــَ (: اســـــم اســـ

ْل -تعــــــالى-رفــــــع مبتــــــدأ. وفــــــي مثــــــل قولــــــه  نْ : )قــــــُ ِل  مـــــَ ماواِت َواأْلَْرِض قــــــُ َربُّ الســــــَّ

نْ [. )16َّللاَُّ(]الرعــــــد: ون, فــــــي محــــــل رفــــــع ي علــــــى الســــــك(: اســــــم اســــــتفهام, مبنــــــ مــــــَ

نْ : )قـــــــاَل -تعـــــــالى-مبتـــــــدأ. وفـــــــي مثـــــــل قولـــــــه  [. 49َربُُّكمـــــــا يـــــــا ُموســـــــى(]طه: َفمــــــَ

نْ ) ــَ ــل مـــ ــي مثـــ ــدأ. وفـــ ــع مبتـــ ــل رفـــ ــي محـــ ــكون, فـــ ــى الســـ ــي علـــ ــتفهام, مبنـــ ــم اســـ (: اســـ

ْل -تعـــــــــــــالى-قولـــــــــــــه  نْ : )قـــــــــــــُ ــَ َك  َفمــــــــــ ْيئاا ِإْن َأراَد َأْن ُيْهلـــــــــــــِ َن َّللاَِّ شـــــــــــــَ ُك مـــــــــــــِ َيْملـــــــــــــِ

يَح(]ال ــِ نْ [. )17مائدة:اْلَمســــ ــتفهام, مبنــــــي علــــــى الســــــكون, فــــــي محــــــل مــــــَ (: اســــــم اســــ

ْل -تعــــــالى-رفــــــع مبتــــــدأ. وفــــــي مثــــــل قولــــــه  نْ : )قــــــُ رِّ  مــــــَ ْن ُظُلمــــــاِت اْلبــــــَ يُكْم مــــــِ ُيَنجــــــِّ

ــام: نْ [. )63َواْلَبْحِر(]االنعــــ ــَ ــتفهام, مب مــــ ــم اســــ ــل (: اســــ ــي محــــ ــكون, فــــ ــي علــــــى الســــ نــــ

نْ : )وفـــــي مثـــــلرفـــــع مبتـــــدأ.  ــَ  مـــــَ ْوَت إلـــــى الُمَناَقشـــ ــَ ْوتَ ِة؟ )َدعـــ , (: َدعـــــَ دٍ  فعـــــل  ُمَتعـــــَ

 

 . (242أدوات اإلعراب )ص:   1
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هُ  ــَ نْ ؛ لـــذا نقـــول: )يحتـــاج إلـــى مفعـــول بـــه. ولـــم يســـتوِف مفعولـ ــَ ــتفهام, مـ (: اســـم اسـ

ٍم.  دَّ ــَ ــه ُمقــ ــول بــ ــل نصــــب مفعــ ــي محــ ــكون, فــ ــى الســ ــي علــ ــم مبنــ َم؛ ألن اســ ــدَّ ــد تقــ وقــ

 . ه الصدارة في الكالمالستفهام ل

ْن(: الشــــرَطية: اســــم شــــرط, للعاقــــل, تــــربط حــــدثين, وت ( 3 جــــزم فعلــــين, )مــــَ

األول للشـــرط, والثـــاني جوابـــه. تعـــرب بحســـب موقعهـــا مـــن الكـــالم, فقـــد تعـــرب 

ًيا لــــم يســــتوِف مفعولــــه؛ نحــــو:  دِ  ــَ ًما إذا كــــان الفعــــل بعــــدها ُمَتعــ دَّ مفعــــوًل بــــه ُمقــــَ

اَعْدتَ  ْن ســـــَ ــَ ِل المعــــــر  )مـــ ْبتَ وِف فــــــي َعمـــــَ ــِ ْد َكســـ ِه(. الفعــــــُل:  َفقـــــَ ِر َعَملــــــِ َل َأجــــــْ ِمثــــــْ

اَعْدتَ ) ــَ د ٍ مُ (: فعــــل ســ ــَ ــم  َتعــ ــده؛ )لــ ــه بعــ ــتوف مفعولــ ــم يســ ــه, ولــ ــاج إلــــى مفعــــول بــ يحتــ

ــبح ) ــة تصــ ــده(, فــــي هــــذه الحالــ ــه بعــ نْ يــــأت مفعولــ ــَ ــه مــــن مــ ماا؛ ألنــ دَّ ــَ ــه ُمقــ ( مفعــــوالا بــ

ــالم. ) ــي الكـــ ــدارة فـــ ــا الصـــ ــي لهـــ ــاظ التـــ نْ األلفـــ ــَ ــاز مـــ ــرط جـــ ــم شـــ ــي علـــــى ( اســـ م, مبنـــ

نْ )الســـــكون, فـــــي محـــــل نصـــــب مفعـــــول بـــــه مقـــــدم. وإن وردت  يـــــر فـــــي حالـــــة غ( مـــــَ

ل  الحالــــــة مــــــع هـــــذه  د ٍ ِفعــــــْ ال  ,الِزمٍ  فعــــــلٍ مــــــع  ْت تــــــَ ألــــــو مســـــتوٍف لمفعولــــــه، أو  ُمَتعـــــَ

نْ يحتـــاُج إلـــى مفعـــول بـــه ففـــي هـــذه الحـــاالت تعـــرب ) ا, فــــي مـــَ (: اســـم شـــرط, جازمـــا

فـــي مثـــل قولـــه  جملـــة فعـــل الشـــرط, وجوابـــه.وخبـــره يتكـــون مـــن محـــل رفـــع مبتـــدأ. 

ــالى- لْ : )-تعــ ــَ ْن َيْعمــ ــَ ــاَل َذرَّ  َفمــ راا ِمْثقــ ــْ َرهُ ٍة َخيــ ــَ ــة:يــ لْ [. )7(]الزلزلــ ــَ , َيْعمــ دٍّ ــَ ــل  ُمَتعــ (: فعــ

ــة إلــــى أن نعــــرب ) ــم يعــــد بحاجــ ــاَل َذرٍَّة(, ولــ ــه )ِمْثقــ نْ اســــتوفى مفعولــ ــَ ــه مــ (: مفعــــوالا بــ

ماا؛ لـــــذا نعـــــرب ) دَّ نْ ُمقـــــَ ا, مبنـــــي علـــــى الســـــكون, فـــــي محـــــل (: اســـــم شـــــرط, جازمـــــا مـــــَ
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ــه: ) ــل الشـــــرط, وجوابـــ ــة: فعـــ ــدأ. وجملـــ ــع مبتـــ لْ رفـــ ــَ راا مِ  َيْعمـــ ــْ ــاَل َذرٍَّة َخيـــ َرهُ ْثقـــ ــَ ــي يـــ (: فـــ

ِردْ : )-تعـــــالى-فـــــي مثـــــل قولـــــه و محـــــل رفـــــع خبـــــر للمبتـــــدأ.  ْن يــــُ وابَ  َومــــَ َرِة  ثــــَ اْيخـــــِ

هِ  ــِ ــران: ُنْؤتــ نْ [. )145ِمْنهــــا(]آل عمــ ــَ ــم شــــرط, جــــازم, مبنــــي علــــى الســــكمــ ون, (: اســ

ِردْ فـــــــي محـــــــل رفـــــــع مبتـــــــدأ. الفعـــــــل ) , اســـــــتوفى مفعولـــــــه )يـــــــُ دٍّ واَب (: فعـــــــل  ُمَتعـــــــَ ثـــــــَ

َرةِ  نْ (, ولـــــم يعـــــد بحاجـــــة إلـــــى أن نعـــــرب )اْمخــــِ ماا؛ لـــــذا نعـــــرب مــــَ دَّ (: مفعـــــوالا بـــــه ُمقـــــَ

نْ ) ــَ ــي مـــ ــدأ. وفـــ ــع مبتـــ ــل رفـــ ــي محـــ ــكون, فـــ ــي علـــــى الســـ ا, مبنـــ ــا ــرط, جازمـــ ــم شـــ (: اســـ

ِردِ : )-تعـــــــــــــالى-مثـــــــــــــل قولـــــــــــــه  ــُ ْن يــــــــــ ــَ ُه َّللاَُّ  َفمــــــــــ ْدَرهُ  َأْن َيْهِديـــــــــــــَ ــَ َرْح صــــــــــ ــْ  َيشــــــــــ

الِم(]االنعام: ــْ ْن(: [. )125ِلإْلِســ ــَ ــا. ))َفمــ ــب مــــا قبلهــ ْن(: الفــــاء(: حســ ــَ اســــم شــــرط, مــ

ــدأ. ) ِردِ جـــــازم, مبنـــــي علـــــى الســـــكون, فـــــي محـــــل رفـــــع مبتـــ ــُ (: فعـــــل الشـــــرط, فعـــــل يـــ

ــكون. ) ــه الســـ ــة جزمـــ ـــ)َمْن(, وعالمـــ ــزوم بـــ ــار , مجـــ ــل, َّللاَُّ مضـــ ــة, فاعـــ ــ  الجاللـــ (: لفـــ

ــمة. م ــه الضــــــــ ــة رفعــــــــ هُ )رفــــــــــو , وعالمــــــــ ــبة. َأنْ )(: َأْن َيْهِديــــــــــَ ــدرية, ناصــــــــ (: مصــــــــ

ِديَ )(: هُ َيْهِديــــَ ) (: فعـــــل مضـــــار , منصـــــوب بــــــ)أن( المصـــــدرية, وعالمـــــة نصـــــبه َيهــــْ

فاعلـــــــه ضـــــــمير مســـــــتتر؛ تقـــــــديره: )هـــــــو(, و الفتحـــــــة المقـــــــدرة علـــــــى )اليـــــــاء( للثقـــــــل. 

َأْن ) :, فــــي محــــل نصــــب مفعــــول بــــه. وجملــــةالضــــمو)الهــــاء(: ضــــمير مبنــــي علــــى 

هُ  ــديره: )هِ َيْهِديـــــَ ــدر؛ تقـــ ــي تأويـــــل مصـــ ــَ ايَ دَ (: فـــ ــي محـــــل نصـــــب هُ تـــ ــه. (: فـــ مفعـــــول بـــ

َرحْ ) ــْ ــرط, َيشـــــ ــواب الشـــــ ــار (: جـــــ ــل مضـــــ ــكون.  ,فعـــــ ــه الســـــ ــة جزمـــــ ــزوم, وعالمـــــ مجـــــ

ــتتر ــمير مســـــ ــه ضـــــ ــوازاا وفاعلـــــ ــو(؛ جـــــ ــديره: )هـــــ ــى ) ,تقـــــ ــود علـــــ ْدَرهُ (. )َّللاَُّ يعـــــ ــَ (: صـــــ
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ْدرَ ) ــة, وهــــــــو مضــــــــافصــــــــَ ــبه الفتحــــــ ــة نصــــــ ــه, منصــــــــوب, وعالمــــــ , 1(: مفعــــــــول بــــــ

 ه.و)الهاء(: ضمير متصل, مبني على الضم, في محل جر مضاف إلي 

ــال:  .٢١5 ــادر, واألفعــــ ــماء, والمصــــ ــي األســــ ــة: فــــ ــل أول الكلمــــ ــزة الوصــــ همــــ

ا فـــــي البتـــــداء, وتســـــقط فـــــي َدرِج ٢ ــً )همـــــزة الوصـــــل(: هـــــي التـــــي تثبـــــت نطقـــ

الكــــــالم. ول توضــــــع همــــــزة القطــــــع, )رأس العــــــين( علــــــى هــــــذه األلفــــــاِت؛ أي: 

ا بينهــــا, وبــــين )همــــزة القطــــع( الواجبــــة )ألــــف( الوصــــل. مثــــل: )أ(, ول تحتهــــال  فرقــــا

 

( الصفة  191/  1( جامع الدرو  العربية )243أدوات اإلعراب )ص:  و   ,واحة النحو, األستاذ. أحمد شعبان  1
ِد، عَ :  المشبهة على وزن )فاعل( دلَت بها عن وزنها إلى صيغة  إذا أردُت بالصفة المشبهة معنى الحدوث والتَّجدُّ

".اسم الفاعل، ف وما جاء على ِزنتِي اسمي الفاعِل والمفعول،    تقوُل في "َفرٍح وَضجٍر وَطرٍب" "فاِرح وضاِجر  وطاِرب 
الرأِي، ومستقيِم  وُمعتِدِل  العيِش،  وناعِم  القلِب،  فهو صفة  مشبَّهة ، كطاهِر  وام،  والدَّ الثبوت  معنى  به  ُقِصَد  مما 

 الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة  بِع، وممدوِح السيرِة، وُمنقَّى السريرِة.قة، وَمْرِضيِّ الُخُلِق، وُمهذَِّب الطَّ الطري
ُحدوثه في إحدى األزمنة.   :الثاني  داللُتها على صفة ثابتة، وداللُته على صفة متجددة.  : األول:  من خمسة ُوجوه  :به

عل خالف الحاضر، كأن تقوَل "كان سعيُد الحاضر، إال أن تكون هناك قرينة َتُدلُّ   والصفُة المشبَّهُة للمعنى الدائم
وقد ُتصاُغ   الثالُث أنها ُتصاغ من الفعل الالزم قياساا، وال تصاُغ من المتعّدي إال َسماعاا كرحيم وعليم.  حسناا فقُبَح".

ي، على وزن اسم الفاعل، إذا ُتُنوسي المفعوُل به، وصار طُع فعُلها في الالزم القاصر، مثُل "فالن  قا  من المتعدِّ
السيِف، وساِبُق الفرِ ، وُمْسِمُع الصوِت وُمختِرُق السهِم". كما ُتصاُغ من الفعل المجهول ُمراداا بها معنى الثبوت  

الرابُع    لَو.والدَّوام كمحمود الخلق، وَميمون الّنقيبة. واسم الفاعل يصاُغ قياساا من الالزم والمتعدي ُمطلقاا، كما س
وزن المضار  في حركاته وسكناته، إال إذا ِصيغْت من غير الثالثيِّ المجرَّد، واسم الفاعل  أنها ال َتلَزُم الجرَي على 

م. الخامُس أنها تجوُز إضافُتها إلى فاعلها، بل ُيستحَسُن فيها ذلك كطاهر الذيِل،    يجب فيه ذلك ُمطلقاا كما تقدَّ
ه، وحسن  خُلُقُه، وُمنطلق  لسانُه وُمعتدل  رأُيُه".  اللسان، ومعتدِل الرأي واألصل "طاهر  ذيلُ وحسِن الُخلق، وُمنطلِق  

هم الَهدف" أي ُمصيب  سهُمه الهدف. واسُم المفعول،   واسم الفاعل ال يجوز فيه ذلك، فال يقال "خليل  ُمصيُب السَّ
، مثُل "خالد  مجروُح اليد". واألصل "مجكالصفة المشبهة، تجوز إضافُته إلى فاعله. ألنه في األصل مفعو  روحة   ل 
  يُدُه أما إضافُة الفاعل إلى مفعوله فجائزة ، مثُل "الحقُّ قاهُر الباطل".

  (. 354/ 117) 3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث  2
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ثبــــــــات. فتبقــــــــى )األلــــــــو( عاريــــــــةا. وفــــــــي الرســــــــم القرآنــــــــي يوضــــــــع عليهــــــــا رأ  اإل

 ولها مواضُع معروفةل وهي:)الصاد(, مثل: )ٱّلِل(.  

ــل(: )  ( 1 ــزة )وصـــ ــدأ بهمـــ ــة: تبـــ رة امتيـــ ــَ ــماء العشـــ ــن، وابنـــــة، األســـ اســـــم ، وابـــ

ــى هــــذ (. وكــــذا مثنــ ــت  ُن هللِا, وايــــُم هللِا, واســ ــُ ــان، واثنتــــان, وايمــ ، وامــــرأة , واثنــ ــر   ه وامــ

األســــــــماء الســــــــبعِة: )اســــــــمان، واســــــــتان، وابنــــــــان، وابنتــــــــان، وابُنمــــــــان، وامــــــــر ان، 

 وامرأتان(.

ــاُ ،  الحــــــــرف: )أْل( التعريــــــــف:  ( 2 ــُل، العبــــــ ــُو: )الرجــــــ ــا، نحــــــ بجميــــــــع أنواعهــــــ

 الضارُب، المضروُب، اّلذي(.

 نحو: )اكُتْب، افَهْم(.  أمُر الفعل الثالثيل  ( 3

نحــــــو:  صـــــدُرهما(ل)م)ماضـــــي الخماســـــي(, و)السداســـــي(ل و)أمُرهمـــــا(ل و ( 4

ر,  , ِاْحمــــــــَ رَّ ا(, و)ِاْحمــــــــَ ِرْم, ِاْحِتَرامــــــــا َرَم, ِاْحتــــــــَ ْق، ِاْنِطالقــــــــاا(, و)ِاْحتــــــــَ َق، انَطلــــــــِ )انَطلــــــــَ

, ِاْطَمِئْن, ِاْطِمئَناناا(.    ِاْحِمَراراا(, و)ِاْسَتْخَرَج، ِاْسَتْخِرْج، ِاْسِتْخَراجاا(, و)ِاْطَمَأنَّ

ت فـــي  . 216 وتكـــون فـــي  والوصـــل. إلـــى هنـــا ءالبتـــداهمـــزة القطـــع هـــي التـــي تثبـــُ

ــى  (، والمثنـــ ــو: )أخ(, و)أخـــــت  ــرد، نحـــ ــم المفـــ ــع، كاالســـ ــن المواضـــ ــبق مـــ ــا ســـ غيـــــر مـــ

كـــــــ)أخَويِن(, و)أختــــــين(، والجمــــــع، نحــــــو: )اإلخــــــوة(, و)األخــــــواُت(. وكــــــذا ماضــــــي 

ذاا(، وماضــــــي الربــــــاعي, ومصــــــدره، نحــــــو:  َذ : َأخــــــْ الثالثــــــي, ومصــــــدره، نحــــــو: )َأخــــــَ

(  )َأْقَبَل : ِإْقبَ     وهكذا.االا
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ــا  . 217 ــة: إن كانــــت حركُتهــ ــُب فــــوق )األلــــف( أول الكلمــ ــع: تكتــ ــزة( القطــ )همــ

فـــــي مثـــــل: الفتحـــــة أو الضـــــمة, ترســـــم علـــــى )األلـــــف( رأس العـــــين, مثـــــل: )أ(ل 

َر، َأكـــــَرم، ُأكـــــرم(؛ وتحـــــت )األلـــــو( إن كانـــــْت مكســـــورةا، نحـــــو: )إيمـــــان  َر، ُأمـــــِ ــَ )َأمـــ

 واإليمان(.

ل(. اســــم الفاعــــل يصــــاغ مــــن الفعــــل الثالثــــي علــــى و  . 217 فــــي مثــــل: زن )فاعــــِ

ــه  ــالى-قولــــ كِ : )-تعــــ ــِ ــة: َمالــــ يِن(]الفاتحــــ ْوِم الدِّ ــَ ــه 4يــــ ــل: قولــــ ــي مثــــ ــالى-[, وفــــ  :-تعــــ

ِت  ةُ )ِإَذا َوَقعــــَ ــَ ا 1) اْلَواِقعــ ْيَس ِلَوْقَعِتهــــَ ة  ( لــــَ ــَ ة  ( 2) َكاِذبــ ــَ ة   َخاِفضــ ــَ  – 1(]الواقعـــــة:َراِفعــ

ــه 3 ــل: قولـــــ ــالى-[, وفـــــــي مثـــــ َك ِلْلَماَلئِ -تعـــــ ــُّ اَل َربـــــ ــَ ي : )َوِإْذ قـــــ ــِّ ِة ِإنـــــ ــَ ل  كـــــ ي  َجاعـــــــِ ــِ فـــــ

ةا(]البقرة: ــَ ــه 30اأْلَْرِض َخِليفـــ ــي مثـــــل: قولـــ ــالى-[. وفـــ ُه -تعـــ َراِ يَم َربـــــُّ ــْ ى ِإبـــ : )َوِإِذ اْبَتلـــــَ

ي  اَل ِإنـــــِّ َأَتمَُّهنَّ قـــــَ اٍت فـــــَ كَ ِبَكِلمـــــَ اِ  ِإمَ  َجاِعلــــُ ا(]البقرة:ِللنـــــَّ [. وفـــــي مثـــــل: قولـــــه 124امـــــا

وا اْلَخِبيـــــَث مِ -تعـــــالى- ُتْم : )َواَل َتَيمَّمـــــُ وَن َوَلســـــْ ُه ُتْنِفقـــــُ وا ِفيـــــِه  ِبآِخِذيــــهِ نـــــْ ِإالَّ َأْن ُتْغِمضـــــُ

(]البقرة:    [.267َواْعَلُموا َأنَّ َّللاََّ َغِني  َحِميد 

ــارع,  . 218 ــأتي بالمضــ ــأن نــ ــي, بــ ــر الثالثــ ــل غيــ ــن الفعــ ــاغ مــ ــل يصــ ــم الفاعــ اســ

ــر ــل امخـ ــا قبـ ــر مـ ــمومة, ونكسـ ا( مضـ ــً ــارعة )ميمـ ــرف المضـ ــب حـ ــل:  ,ونقلـ ــي مثـ فـ

ــه  ــالى-قولـــــــــــ ْم -تعـــــــــــ ــُ وَن َأنَّهـــــــــــ ــُّ ِذيَن َيُظنـــــــــــ ــَّ و: )الـــــــــــ ِه  ُماَلقــــــــــــُ ــْ ْم ِإَليـــــــــــ ــُ ْم َوَأنَّهـــــــــــ ــِ َربِّهـــــــــــ

وَن(]البقرة:  : )ِإنَّ -تعــــــالى-(. وفــــــي مثــــــل: قولــــــه ُماَلقــــــي[. مــــــن المفــــــرد: )46َراِجعــــــُ

ق دِ  ِقيَن َواْلُمصــــــَّ دِ  ينَ : )-تعــــــالى-[, وفــــــي مثــــــل: قولــــــه 18]الحديــــــد:اِت(اْلُمصــــــَّ  ُمتَِّكئــــــِ
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ــِ  ى اأْلَرائـــ ــَ ــا َعلـــ ــاا َوال َزْمَهِريراا(]اإلنســـــان:ِفيهـــ ــا َشْمســـ َرْوَن ِفيهـــ ــَ [. وفـــــي مثـــــل: 13ِك ال يـــ

   [.3ُصْبحاا(]العاديات:َفاْلُمِغيراِت  : )-تعالى-قوله 

ــول( .٢١٩ ــى وزن )مفعــ ــي علــ ــل الثالثــ ــن الفعــ ــاغ مــ ــول يصــ ــم المفعــ  ,اســ

الا -تعــــــالى-فــــــي مثــــــل: قولــــــه  وَن ِإالَّ َرجــــــُ اِلُموَن ِإْن َتتَِّبعــــــُ وُل الظــــــَّ ُحوًرا : )ِإْذ َيقــــــُ  َمســـــْ

َتِطيُعوَن 47) اَل َيســــــــــــــْ لُّوا فــــــــــــــَ ــَ اَل َفضــــــــــــ َك اأْلَْمثــــــــــــــَ َرُبوا لــــــــــــــَ ــَ َف ضــــــــــــ ْر َكيــــــــــــــْ ــُ ( اْنظــــــــــــ

ــراء: (]اإلســـ ــه 48، 47َسِبيالا ــل: قولـــ ــي مثـــ ــالى-[. وفـــ ْد -تعـــ ــَ ْكَرى َوقـــ ــذِّ ُم الـــ ــُ ى َلهـــ ــَّ : )َأنـــ

ين  )جـــــَ  ول  ُمبـــــِ م  13اَءُهْم َرســـــُ اُلوا ُمَعلـــــَّ ُه َوقــــــَ ْوا َعنـــــْ مَّ َتَولـــــَّ و ( ثـــــُ ــُ ، 13(]الــــــدخان:ن  َمْجنـــ

 [.  6(]القلم:اْلَمْفُتونُ : )ِبَأيُِّكُم  -تعالى-[. وفي مثل: قوله 14

ــم المفعـــــول يصـــــاغ مـــــن الفعـــــل غيـــــر الثالثـــــي, بـــــأن نـــــأتي  .٢٢٠ اســـ

ا( مضـــــمومة, و  نفـــــتح مـــــا قبـــــل بالمضـــــارع, ونقلـــــب حـــــرف المضـــــارعة )ميمـــــً

ــر.  ا -تعـــــالى-فــــي مثـــــل: قولــــه امخــ ْن ِعَباِدنـــــَ ُه مــــِ ينَ : )ِإنـــــَّ ــِ [. 24]يوســـــو:(اْلُمْخَلصــ

ــه  ــل: قولـــ ــي مثـــ ــالى-وفـــ َن -تعـــ ــِ اُنوا مـــ ــَ ذَُّبوُهَما َفكـــ ــَ ينَ : )َفكـــ ــِ ــون:اْلُمْهَلكـــ [. 48(]المؤمنـــ

ُر -تعــــــــــــالى-وفــــــــــــي مثـــــــــــــل: قولـــــــــــــه  اَء َمطـــــــــــــَ راا َفســـــــــــــَ ْيِهْم َمطــــــــــــَ ا َعلـــــــــــــَ : )َوَأْمَطْرنـــــــــــــَ

   .[58[, و]النمل:173(]الشعراء:َذِرينَ اْلُمنْ 

زم؛ للدللـــــة الصـــــفة المشـــــبهة تصـــــاغ مـــــن مصـــــدر الفعـــــل الثالثـــــي الـــــال  . 221

ــام بـــه الفعـــل علـــى وجـــه الثبـــوت ؛ أي: )ثبـــوت الصـــفة مـــع صـــاحبها علـــى مـــن قـ

ــل: )كــــريم  – ــل: )اســــم الفاعــــل(, )كاتــــب(, لــــيس , ل التجــــددبخيــــل( –مثــ , مثــ
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ِرَح( 1علــــى الثبــــوت( ــَ ــفة المشــــبهة مــــن بــــاب: )فــ ــأتي الصــ ــة أوزان: . تــ علــــى ثالثــ

ل (:  -أ فــــي مثــــل: )َفِعلــــة (, لــــى فيمــــا دل علــــى حــــزن أو فــــرح، والمؤنــــث منــــه ع)َفعــــِ

لُ  ــِ ,  )العامـــــ ِجر  ــَ ــةُ ضـــــ ِجَرة (.  والعاملـــــ ــَ ,  و)الفـــــــائزُ ضـــــ ِرح  ــَ ة (. ب والفـــــــائَزةُ فـــــ ــَ  -َفِرحـــــ

لُ  ة, أو )َأْفعـــــَ ٍب, أو ِحْليـــــَ ْوٍن(ل والمؤنـــــث منـــــه علـــــى (: فيمـــــا دل علـــــى َعيـــــْ لـــــَ

اَلَء(.  ــْ ــل: ))َفعــــ ــي مثــــ لُ فــــ َورُ  الِعجــــــْ ــْ رَ , والَأحــــ ــَ ْوَراءُ ُة َبقــــ ــَ اُن حــــ ــَ ــْ (. و)الِحصــــ , َهبُ َأشــــ

َرُ   ْهَباءُ والفــــــَ رُ (. و)الــــــَوْرُد شـــــَ َرُة َأْحمـــــَ َراءُ , والزَّهــــــْ اَلن(: فيمـــــا َدلَّ  -ج(. َحمـــــْ )َفعـــــْ

ــى )َفعْ  ــه علـــ ــث منـــ ِتاَلٍءل والمؤنـــ ــْ , أو ِامـــ وٍ  ــُ ــى ُخلـــ ى(. علـــ ــَ ــل: )الحيـــــواُن لـــ فـــــي مثـــ

انُ  ى, والزرافــــُة َعْطشــــَ ُرَم( علــــى (. َعْطشــــَ وتــــأتي الصــــفة المشــــبهة مــــن بــــاب: )كــــَ

تَّ  ل (ل أوزان شـــــــَ ال (ل و)َفعـــــــَ ال (ل و)َفعـــــــَ ل (ل و)ُفعـــــــَ ى, أشـــــــهُرَها: )َفِعيـــــــل(ل و)َفعـــــــْ

ل (.  ــْ اِجُر و)ُفعـــ ــَ ــل: )التـــ ــي مثـــ ِريف  فـــ ــَ ى شـــ ــَ ْهم  (. و)الَفتـــ ــَ ِديُّ شـــ ــْ َجاع  (. و)الُجنـــ ــُ (. شـــ

 

داللُتها على صفة ثابتة، وداللُته على صفة    :األول:  من خمسة ُوجوه  :به  الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة  1
األزمنة. والصفُة المشبَّهُة للمعنى الدائم الحاضر، إال أن تكون هناك قرينة َتُدلُّ   ُحدوثه في إحدى   :الثاني  متجددة.

ُغ من الثالُث أنها ُتصاغ من الفعل الالزم قياساا، وال تصا عل خالف الحاضر، كأن تقوَل "كان سعيُد حسناا فقُبَح".
ي، على وزن   المتعّدي إال َسماعاا كرحيم وعليم.  اسم الفاعل، إذا ُتُنوسي المفعوُل به، وصار    وقد ُتصاُغ من المتعدِّ

فعُلها في الالزم القاصر، مثُل "فالن  قاطُع السيِف، وساِبُق الفرِ ، وُمْسِمُع الصوِت وُمختِرُق السهِم". كما ُتصاُغ 
وام كمحمود الخلق، وَميمون الّنقيبة. واسم الفاعل يصاغُ من الفعل المجهول ُمراداا به  قياساا من  ا معنى الثبوت والدَّ

إذا    الالزم والمتعدي ُمطلقاا، كما سلَو. الجرَي على وزن المضار  في حركاته وسكناته، إال  َتلَزُم  أنها ال  الرابُع 
م.ِصيغْت من غير الثالثيِّ المجرَّد، واسم الفاعل يجب فيه ذلك ُمطلق الخامُس أنها تجوُز إضافُتها إلى    اا كما تقدَّ

ذلك كطاهر الذيِل، وحسِن الُخلق، وُمنطلِق اللسان، ومعتدِل الرأي واألصل "طاهر  ذيُله،    فاعلها، بل ُيستحَسُن فيها
هم الَهدف"  وحسن  خُلُقُه، وُمنطلق  لسانُه وُمعتدل  رأُيُه". واسم الفاعل ال يجوز فيه ذلك، فال يقال "خليل  ُمصيبُ   السَّ

، واسُم المفعول، كالصفة المشبهة،    أي ُمصيب  سهُمه الهدف. تجوز إضافُته إلى فاعله. ألنه في األصل مفعول 
   مثُل "خالد  مجروُح اليد". واألصل "مجروحة  يُدُه أما إضافُة الفاعل إلى مفعوله فجائزة ، مثُل "الحقُّ قاهُر الباطل".
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ان  و)الِّلــــصُّ  ــَ ُد َجبــ ــِ ل  (. و)الَقائــ ــَ ــُد َبطــ ْلب  (. و)الَحِديــ ــُ ــه صــ ــي مثــــل: قولــ ــالى-(. فــ -تعــ

ِديعُ : ) ــَ ماو  بــــــــــ ْن الســـــــــــــَّ ُه كـــــــــــــُ وُل لـــــــــــــَ راا َفِإنَّمـــــــــــــا َيقـــــــــــــُ اِت َواأْلَْرِض َوِإذا َقضـــــــــــــى َأمـــــــــــــْ

وُن(]البقرة: ي -تعــــــالى-[. وفــــــي مثــــــل: قولــــــه 117َفَيكــــــُ َب لــــــِ ِذي َوهــــــَ ِ الــــــَّ ُد ّلِلّ : )اْلَحمــــــْ

ــَ  ي َعلـــــ ــِّ حاَق ِإنَّ َربـــــ ــْ ماِعيَل َوِإســـــ ــْ ِر ِإســـــ ــَ ِميعُ ى اْلِكبـــــ ــَ عاِء(]إبرا يم: َلســـــ ــدُّ [, وفـــــــي 39الـــــ

واٍء َوِإْن َأْدِري  :-تعـــــالى-مثـــــل: قولـــــه  ُتُكْم َعلـــــى ســـــَ ْل آَذنـــــْ ْوا َفقـــــُ ِإْن َتَولـــــَّ َأْم  َأَقِريـــــب  )فـــــَ

ُدوَن(]األنبياء: َبِعيـــــد   : )غــــــاِفِر الــــــذَّْنِب -تعــــــالى-[. وفــــــي مثــــــل: قولــــــه 109مــــــا ُتوعــــــَ

ْوِب  ــَّ ِل التـــــــــــــ ــِ ِديدِ َوقابـــــــــــــ ْولِ  شــــــــــــــَ ــَّ ِه اْلِعقـــــــــــــــاِب ِذي الطـــــــــــــ ــْ َو ِإَليـــــــــــــ ــُ ــَه ِإاّل هـــــــــــــ  ال ِإلـــــــــــــ

يُر(]غافر ــِ الصـــــفة المشـــــبهة: علـــــى وزن )فاعـــــل(: إذا أردَت بالصـــــفة [. 3:اْلَمصـــ

ــم  ــيغة )اسـ ــى صـ ــا إلـ ــن وزنهـ ــا عـ دلَت بهـ ــَ ِدل عـ ــدُّ ــدوِث, والتَّجـ ــى الحـ ــبهة معنـ المشـ

رٍب فتقـــــوُل فـــــي: )الفاعــــل(ل  جٍر, وطــــَ ِرٍح, وضــــَ اِرب  (: )فـــــَ , وطـــــَ اِجر  اِرح , وضــــَ (. فـــــَ

ــا جـــاء ع ــِل, و ومـ ــِي )اســـمي الفاعـ ــم لـــى ِزنتـ ــِ اسـ ــا ُقصـ ــى: المفعـــول(ل ممـ َد بـــه معنـ

وام(ل فهــــو )صــــفة  مشــــبَّهة (ل العــــيِش(،  نــــاعِمالقلــــِب(، و) طــــاهرِ كـــــ) )الثبــــوت والــــدَّ

ــِدلِ و) ــتقيِمالــــرأِي(، و) ُمعتــ ي ِ الطريقـــــة(، و) مســ ــِ ِق(، و) َمْرضــ ــذَِّب الُخلــــُ الطَّبـــــِع(،  ُمهــ

 ِة(. السرير   ُمنقَّىالسيرِة(، و)  ممدوحِ و)

 كـ)ُجبيٍل(, و)ُدَرْيهٍم(, و)ُعَصْيفيٍر(. ل(.  التصغير: )ُفَعيل(, و)ُفَعيِعل(, و)ُفعيعيِ  . 222
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للة على   . 223 دًة, مكسورًا ما قبلها؛ للدَّ النسبُة: هي إلحاُق آخِر السِم )ياًء( مشدَّ

آخرَ  إلى  شيٍء  منسوباا  .  ١نسبة  ُيسمَّى  النسبِة  )ياُء(  تلَحُقُه  كـ)بيروتّي(,  والذي 

.)    و)دَمشقّي(, و)هاشميٍّ

)َأفِعَلة( .٢٢4 القلة:  رباعيٍّ  َكـ  جموع  السم  جمُع  وهو  و)َأْنِصَبٍة(,  )أَْعمَدٍة(, 

مذكر، قبَل آخرِه حرُف مّد كـ)طعاٍم, وأطعمٍة(، و)حماٍر, وأحمرٍة(، و)ُغالٍم, وأغلمٍة(،  

وأنصبٍة(، و)ِزماٍم, وأِزّمٍة(,    و)َرغيٍف, وأرغفٍة(، و)عموٍد, وأعمدٍة(، و)ِنصاٍب, وَنصيٍب،

كـ)أْنُفٍس(, و)َأْذُرٍ (. وهو جمع  لشيئين.  :  ٣. و)أفُعل( 2وأصلها: )أْزِمَمة (، بوزن أفعلةٍ 

لُ  غيُر  )أْنُفٍس(:    : األوَّ و)العين(،  )الفاء(,  صحيح  )َفْعل(  وزن:  على   ، ثالثي  اسم  

مؤنث، قبَل آخره حرُف َمدٍّ  ,اسم  رباعي  )َأْذُرٍ (: ُمضاَعٍو، كـ)َنفٍس، وأنُفٍس(. الثاني:  

و)يمينٍ  وأذُرٍ (،  وأشهٍب(.    ,كـ)ذراٍ ,  كـ)شهاٍب,  المذكر  ِمَن  مجيُئُه  وشذَّ  وأُيمٍن(، 

كانت    و)أفعال( وزٍن  أي  على  الثالثية،  ل سماء  جمع   وهو  و)َأثواٍب(.  كـ)أجداٍد(, 

وأكبادٍ  و)َكبٍد  وأعضاٍد(،  و)َعُضٍد,  وأجماٍل(،  و)ِفعلة(:  4( كـ)َجمٍل,  فسكوٍن،  ,  بكسٍر 

(، جمع )ِمْرية(, و)  (, و)ِحلىا   .5ِحلية( مثل: )ِمرىا
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 فهرس المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم 

أبـــــــو البقـــــــاء  ,إتحـــــــاف الحثيـــــــث بـــــــإعراب مـــــــا يشـــــــكل مـــــــن ألفـــــــاظ الحـــــــديث . 1
د زكـــــي , هــــــ(616العكبـــــري)ت الم بـــــالى، محمـــــّ وثقـــــه وعلـــــق عليـــــه: وحيـــــد عبـــــد الســـــّ

 .م1998 -هـ  1418،  1, ط.  دار ابن رجب ,يماعبد الد
ؤسســــــــــة الجامعيــــــــــة مجــــــــــد الم, ظــــــــــاهر شــــــــــوكت البيــــــــــاتي, أدوات اإلعــــــــــراب . 2

 .م2005  -هـ  1425،  1, ط.  لبنان,  للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
 أرشيف ملتقى أهل الحديث. . 3
 أرشيف منتدى الفصيح. . 4
ــدين محمـــــــد ناصـــــــر , إرواء الغليـــــــل فـــــــي تخـــــــريج أحاديـــــــث منـــــــار الســـــــبيل . 5 الـــــ

ــاني)ت ـــ(1420األلبــــ ــاويش, هــــ ــر الشــــ ــراف: زهيــــ ــالمي, إشــــ ــب اإلســــ , بيــــــروت, المكتــــ
   .م1985 -هـ  1405,  2ط.  
األســـــاليب اإلنشـــــائية غيـــــر الطلبيـــــة فـــــي أحاديـــــث ريـــــاض الصـــــالحين للنـــــووي  . 6

]مالحظـــــــات[ جـــــــزء مـــــــن متطلبـــــــات إســـــــماعيل, أحمـــــــد محمـــــــد أمـــــــين , هــــــــ(676)ت
األســـــــــتاذ : إشـــــــــراف, موصـــــــــلجامعـــــــــة ال, كليـــــــــة ايداب, نيــــــــل شـــــــــهادة الماجســـــــــتير

 هـــــــ  1423جمــــــادي ايخــــــرة , الــــــدكتور أحمــــــد فتحــــــي رمضــــــان الحيــــــاني: المســــــاعد
   .م2002أيلول   -
, )د. ن(, )د. م(, عمــــــــر بــــــــن عبــــــــدهللا الُعمــــــــري , إعــــــــراب األربعــــــــين النوويــــــــة . 7

 )د. ط(, )د. ت(.
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إعـــــــراب القـــــــرآن الكـــــــريم, أحمـــــــد عبيـــــــد الـــــــدعا  وآخـــــــرون, دار المنيـــــــر ودار  . 8
 هـ.1425،  1الفارابي, دمشق, ط

إعــــــــراب القــــــــرآن المنســــــــوب للزجــــــــاج, المؤلــــــــو: علــــــــي بــــــــن الحســــــــين، أبــــــــو  . 9
ــور الــــــ  ــن, نــــ ــو الحســــ ــاقولي)ت نحــــ فهاني البــــ ــْ ــة: 543دين, اأَلصــــ ــق ودراســــ ـــ(, تحقيــــ هــــ

إبـــــــــــرا يم اإلبيـــــــــــاري, دار الكتـــــــــــاب المصـــــــــــري, القـــــــــــاهرة, ودار الكتـــــــــــب اللبنانيـــــــــــة, 
 هـ.1420, 4القاهرة, ط  ,بيروت
ــراب القـــــر  . 10 ــدرويش)تإعـــ ــه, محيـــــي الـــــدين الـــ هــــــ(, دار اإلرشـــــاد 1403آن وبيانـــ

 هـ.1415،  4للشؤون الجامعية, سورية، ط
هــــــــ(، تحقيـــــــق: زهيـــــــر غـــــــازي 338رآن, أبـــــــو جعفـــــــر النحـــــــا )تإعـــــــراب القـــــــ  . 11

 هـ.1405,  2زاهد, عالم الكتب، ط
ل لكتـــــــاب هللا المرتـــــــل, بهجـــــــت عبـــــــد الواحـــــــد صـــــــالح, دار  . 12 اإلعـــــــراب المفصـــــــّ

 .ـ ه1413-م1993,  عمان,  1الفكر, ط
ــن  . 13 ــيم, ابــــــــــــ ــحاب الجحــــــــــــ ــة أصــــــــــــ ــتقيم لمخالفــــــــــــ ــراط المســــــــــــ ــاء الصــــــــــــ اقتضــــــــــــ

ــة)ت ــريم728تيميــــــ ــد الكــــــ ــر عبــــــ ــق: ناصــــــ ـــ(, تحقيــــــ ــب،  هــــــ ــالم الكتــــــ ــل, دار عــــــ العقــــــ
 م.1999  -هـ  1419،    7بيروت، ط

ــدادي  . 14 ــو بكـــــــــــــر البغـــــــــــ ــالمعروف والنهـــــــــــــي عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر, أبـــــــــــ ــر بـــــــــــ األمـــــــــــ
ـــ(.311الحنبلــــــــــي)ت ــراد. ط هــــــــ ــى مــــــــ ــق: د. يحيــــــــ ــروت: دار الكتــــــــــب 1تحقيــــــــ . بيــــــــ

 م.2003-هـ 1424العلمية.  
 .حازم خنفر,  األنشوطة في النحو  . 15
هـــــــــ(, 1360تأهــــــــدى ســــــــبيل إلــــــــى علمــــــــي الخليــــــــل, د. محمــــــــود مصــــــــطفى) . 16

 م.2002  -هـ  1423،  1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, ط.  
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هــــــــــــــــ(, ابـــــــــــــــن 672أوضـــــــــــــــح المســـــــــــــــالك إلـــــــــــــــى ألفيـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك)ت . 17
(, تحقيـــــق: يوســـــو الشـــــي  محمـــــد البقـــــاعي, دار الفكـــــر للطباعـــــة, هــــــ 761هشـــــام)ت

 .د. ط, د. ت
ــر النحــــا  . 18 ــي جعفــ ــا  بتفاحــــة أبــ ــا  النــ ــتن , إينــ ــرح علــــى مــ ــو شــ التفاحــــة )هــ

   .أبو البهاء، حازم أحمد حسني خنفر,  بي جعفر النحا ، أل(في النحو 
 , حازم خنفر.البرعومة في النحو  . 19
بيــــــــدي)تتـــــــاج العـــــــرو  مــــــــن جـــــــواهر القـــــــامو ,   . 20 هــــــــ(, تحقيــــــــق: 1205الزَّ

 مجموعة من المحققين, دار الهداية, د. ط, د. ت.
ــري)ت . 21 ــاء العكبــ ــرآن, أبــــو البقــ ــراب القــ ــي إعــ ــان فــ ــق: علــــي 616التبيــ ـــ(, تحقيــ هــ

 .اوي, عيسى البابي الحلبي وشركاه, د. ط, د . ت.محمد البج 
ــم الطيـــــــب . 22 ــريج الكلـــــ ــة)ت ,تخـــــ ــن تيميـــــ ـــ(728ابـــــ ــر , هـــــ ــد ناصـــــ ــق: محمـــــ تحقيـــــ

 م.1977,  3, ط.  بيروت,  المكتب اإلسالمي,  األلبانيالدين 
 ,هــــــــ(761بـــــــن هشـــــــام األنصـــــــاري)تا ,تخلـــــــيص الشـــــــواهد وتلخـــــــيص الفوائـــــــد . 23

دار الكتــــــاب , بغــــــداد( -المحقــــــق: د. عبــــــا  مصــــــطفى الصــــــالحي )كليــــــة التربيــــــة 
   .م1986  -  ـ هـ 1406، 1, ط.  العربي
وتمييـــــــــز ســـــــــقيمه مـــــــــن  ,التعليقـــــــــات الحســـــــــان علـــــــــى صـــــــــحيح ابـــــــــن حبـــــــــان . 24

ــه ــد بـــــن حبـــــان)ت, صـــــحيحه، وشـــــاذه مـــــن محفوظـــ ـــ(354مؤلـــــو األصـــــل: محمـــ , هـــ
ــي  ــدين الفارســ ــالء الــ ــد هللا، عــ ــن عبــ ــان بــ ــن بلبــ ــي بــ ــن علــ ــو الحســ ــر أبــ ترتيــــب: األميــ

ليقـــــات الحســـــان: أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد ناصـــــر مؤلـــــو التع, هــــــ(739الحنفـــــي)ت
ـــ(1420ت)الـــــــدين، األلبـــــــاني المملكـــــــة , وزيـــــــع، جـــــــدةدار بـــــــا وزيـــــــر للنشـــــــر والت , هـــــ
 .م2003  -هـ  1424،  1, ط.  العربية السعودية
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ــة  . 25 ــي  العالمـــ ــوم القـــــرآن, الشـــ ــان فـــــي روابـــــي علـــ ــدائق الـــــروح والريحـــ تفســـــير حـــ
هـــــــ(, 1425, الشــــــافعي)تمحمــــــد األمــــــين بــــــن عبــــــد هللا, األرمــــــي, العلــــــوي, الهــــــرري 

إشـــــراف ومراجعـــــة: الــــــدكتور: هاشـــــم محمــــــد علـــــي بـــــن حســــــين مهـــــدي, دار طــــــوق 
 م.2001  -هـ  1421،  1بيروت, لبنان, ط النجاة،

هـــــــ(, دراســـــــة 778تمهيــــــد القواعــــــد بشـــــــرح تســــــهيل الفوائــــــد نـــــــاظر الجــــــيش)ت . 26
وتحقيــــــــق: أ. د. علــــــــي محمـــــــــد فــــــــاخر وآخــــــــرون, دار الســـــــــالم للطباعــــــــة والنشـــــــــر 

 هـ.1428،  1رجمة، القاهرة, مصر, طوالتوزيع والت 
ر توضـــــــيح المقاصـــــــد والمســـــــالك بشـــــــرح ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك, أبـــــــو محمـــــــد بـــــــد . 27

هـــــــــ(, شــــــــرح وتحقيــــــــق: عبــــــــد 749الــــــــدين حســــــــن المــــــــرادي المصــــــــري المــــــــالكي)ت
 م.2008 -هـ  1428,  1الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي, ط

ــليم  . 28 ــد ســـــــــــــــــ ــن محمـــــــــــــــــ ــة, مصـــــــــــــــــــطفى بـــــــــــــــــ ــامع الـــــــــــــــــــدرو  العربيـــــــــــــــــ جـــــــــــــــــ
ــيدا, بيـــــــروت, ط1364)تيالغالينـــــــ  ــرية، صـــــ ــة العصـــــ ـــ(, المكتبـــــ -ـ هـــــــ 28،1414هـــــ
 م.1993

ــدول فــــــــــــــــي إعــــــــــــــــراب القــــــــــــــــرآن,  . 29 محمــــــــــــــــود بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحيم الجــــــــــــــ
ـــ(, دار الرشــــــــــــــيد مؤسســــــــــــــة اإليمــــــــــــــان, دمشــــــــــــــق, ط1376صــــــــــــــافي)ت  ، 4. هــــــــــــ

  هـ.  1418
ل . 30 ْرآِن َواْلُجمـــــَ َرَداِت القـــــُ ِراِب, ُمفــــْ ل فـــــي ِإعـــــْ , د. فهــــد محمـــــد ديـــــب الجمـــــل, الَجمــــَ

 .م2021 -هـ  1443,  الطبعة األولىكتبة نور االلكترونية,  غزة, فلسطين, م
أبـــــــــو نعـــــــــيم, أحمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد هللا  ,ياءحليـــــــــة األوليـــــــــاء وطبقـــــــــات األصـــــــــف . 31

 .م(1974  -هـ  1394) ,السعادة  ,. )د. ط(. مصر,هـ(430)تاألصبهاني
ــالق  . 32 ــد الخــــــــــــــــ ــد عبــــــــــــــــ ــريم, محمــــــــــــــــ ــرآن الكــــــــــــــــ ــلوب القــــــــــــــــ ــات ألســــــــــــــــ دراســــــــــــــــ

 , القاهرة, د. ط, د. ت.  هـ(, جامعة األزهر, دار الحديث1404عضيمة)ت
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ــويين,  . 33 ــالبين لكــــــالم النحــــ ــر بــــــن دليــــــل الطــــ مرعــــــي بــــــن يوســــــو بــــــن أبــــــى بكــــ
ــى المقدســـــــي الحنبلـــــــى)ت ــد الكرمـــــ ـــ(1033أحمـــــ ــات , هـــــ ــات والمكتبـــــ إدارة المخطوطـــــ

 .م2009  -هـ  1430,  الكويت,  اإلسالمية
ــة, التنــــــــوخي المعــــــــري)ت . 34 ــالة المالئكــــــ ــو العــــــــالء المعــــــــري, 449رســــــ ـــ(, أبــــــ هــــــ

ــد هللا ــن عبـــــــ ــد بـــــــ ــدي ,أحمـــــــ ــليم الجنـــــــ ــد ســـــــ ــق: محمـــــــ ــروت ,تحقيـــــــ دار  ,)د. ط(. بيـــــــ
 م.1992-هـ 1412 ,صادر
أبــــــــو عبــــــــد , سلســــــــلة األحاديــــــــث الصــــــــحيحة وشــــــــيء مــــــــن فقههــــــــا وفوائــــــــدها . 35

ــدين،  ــر الــــ ــد ناصــــ ــرحمن محمــــ ـــ(1420األلبــــــاني)تالــــ ــارف للنشــــــر , هــــ ــة المعــــ مكتبــــ
: 4 - 1جــــــــــــ  عـــــــــــام النشـــــــــــر:, 6، عـــــــــــدد األجـــــــــــزاء: 1, ط. والتوزيـــــــــــع، الريـــــــــــاض

ـــ 1415 ـــ , م1995 -هـــــــــــ ـــ 1416: 6جـــــــــــ ـــ , م1996 -هـــــــــــ ـــ 1422: 7جـــــــــــ  -هـــــــــــ
 .م2002

هــــــــــ(, تحقيـــــــــق وتعليـــــــــق: أحمـــــــــد محمـــــــــد 279ســـــــــنن الترمـــــــــذي, الترمـــــــــذي)ت . 36
(, وإبــــــرا يم عطــــــوة عــــــوض, 3(, ومحمــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي )جـــــــ: 1،2شــــــاكر )جـــــــ 

ــي, مصــــــــر, ط5,  4)ج:  ــطفى البــــــــابي الحلبــــــ ــة ومطبعــــــــة مصــــــ ــركة مكتبــــــ  2(, شــــــ
 م.1975 -هـ  1395،

ــب  . 37 ــير أعـــــــــالم النـــــــ ــن المحققـــــــــين 748الء, الـــــــــذهبي)تســـــــ ـــ(, مجموعـــــــــة مـــــــ هـــــــ
ــالة, ط. ــة الرســــــــ ــا وط, مؤسســــــــ ــعيب األرنــــــــ ــي  شــــــــ ــراف الشــــــــ ـــ 1405، 3بإشــــــــ -هــــــــ

 م.1985
ابـــــن عقيـــــل الهمـــــداني  هــــــ(,672شـــــرح ابـــــن عقيـــــل علـــــى ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك)ت . 38

ــري)ت ــد الحميــــــد, دار الفكــــــر, 769المصــــ ــد محيــــــي الــــــدين عبــــ هـــــــ(, تحقيــــــق: محمــــ
 .  1985، 2دمشق, ط

  (.، بترقيم الشاملة آليا38)ص:    ,حسن حفظي  ,شرح ايجرومية . 39
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درو  صـــــوتية قـــــام بتفريغهـــــا  ,محمـــــد حســـــن عبـــــد الغفـــــار ,شـــــرح ايجروميـــــة . 40
 http://www.islamweb.net,  موقع الشبكة اإلسالمية

ـــ(, 672شـــــــــــــــــــرح األشـــــــــــــــــــموني علـــــــــــــــــــى ألفيـــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك)ت . 41 هـــــــــــــــــ
ُموني)ت هــــــــ(, تحقيـــــــق محمـــــــد محــــــي الـــــــدين عبـــــــد الحميـــــــد, دار الكتـــــــاب 900اأُلشــــــْ

 هـ.1419  1لعربي, بيروت, طا
ــيح فـــــــي . 42 ــمون التوضـــــ ــريح بمضـــــ ــيح أو التصـــــ ــى التوضـــــ ــريح علـــــ ــرح التصـــــ  شـــــ

ــاد)ت ــري، الوقـــ ــد األزهـــ ــو, خالـــ ــروت905النحـــ ــة, بيـــ ــب العلميـــ ـــ(, دار الكتـــ لبنـــــان, -هـــ
 م.2000-هـ 1421  1ط
شــــرح الســــنة, محيــــي الســــنة، أبــــو محمــــد الحســــين بــــن مســــعود بــــن محمــــد بــــن  . 43

ـــ(, تح 516الفــــــراء البغــــــوي الشــــــافعي)ت قيــــــق: شــــــعيب األرنــــــؤوط, ومحمــــــد زهيــــــر هــــ
 م.1983 -هـ  1403،  2الشاويش, المكتب اإلسالمي, دمشق، بيروت, ط

ــة . 44 ــم ايجروميـــ ــى نظـــ ــر علـــ ــرح المختصـــ ــر , الشـــ ــن عمـــ ــد بـــ ــد هللا، أحمـــ ــو عبـــ أبـــ
ــازمي ــاعد الحـــــ ــن مســـــ ــع , بـــــ ــا موقـــــ ــام بتفريغهـــــ ــوتية قـــــ ــاب: درو  صـــــ ــدر الكتـــــ مصـــــ

 .http://alhazme.net,  الشي  الحازمي
ل, . 45 ه(, عــــــالم الكتــــــب, بيــــــروت, القــــــاهرة, 643ابــــــن يعــــــيش)ت شــــــرح المفصــــــّ

 د. ط, د. ت .
ــحيح األدب  . 46 ــردصـــ ــد هللا)ت, المفـــ ــو عبـــ ــاري، أبـــ ـــ(256البخـــ ــه , هـــ ــق أحاديثـــ حقـــ

, ط. دار الصــــــديق للنشــــــر والتوزيــــــع, وعلـــــق عليــــــه: محمــــــد ناصــــــر الــــــدين األلبــــــاني
 .م1997  -هـ  1418،  4

ــال . 47 ــار فــــــي األدب واألخــــــالق والحكــــــم واألمثــــ ــيد األفكــــ ــين : قاضــــــيال, صــــ حســــ
جل هــــــذا  -اليمنيــــــةعضــــــو المحكمــــــة العليــــــا للجمهوريــــــة  -بــــــن محمــــــد المهــــــدي  ســــــُ

ــدا  ) ــرقم إيـــ ــاب بـــ ــدار الكتـــ ــة، بـــ ــوزارة الثقافـــ ــاب بـــ ــنة449الكتـــ ــه: , م2009( لســـ راجعـــ
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ــد المهــــدي ــد محمــ ــد الحميــ ــة عبــ ــتاذ العالمــ ــد , األســ ــد بــــن محمــ ــامي: أحمــ ــة المحــ مكتبــ
 .المهدي

ــالك . 48 ــالك إلــــــــى أوضــــــــح المســــــ ــياء الســــــ ــا ,ضــــــ ــزالنجــــــ ــد العزيــــــ ــد عبــــــ  , ر, محمــــــ
 .م2001-هـ 1422 ,مؤسسة الرسالة  ,. )د. م(1.ط
, هـــــــ(660العــــــز بــــــن عبــــــد الســــــالم)ت, قواعــــــد األحكــــــام فــــــي مصــــــالح األنــــــام . 49

, القــــاهرة ,مكتبــــة الكليــــات األزهريــــة, راجعــــه وعلــــق عليــــه: طــــه عبــــد الــــر وف ســــعد
 ,بيــــــــــروت، ودار أم القـــــــــــرى , وصــــــــــورتها دور عــــــــــدة مثــــــــــل: دار الكتـــــــــــب العلميــــــــــة

 .م1991  -هـ  1414طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  , اهرةالق
, القواعــــــــد التطبيقيــــــــة فــــــــي اللغــــــــة العربيــــــــة, الــــــــدكتور نــــــــديم حســــــــين دعكــــــــور . 50

 .م1998،  2, ط.  لبنان  ,مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، بيروت
ــدود فـــــي النحـــــو  . 51 ــاب الحـــ ــاكهي النحـــــوي المكـــــي), كتـــ ـــ(972تالفـــ ــق: , هـــ المحقـــ

العربيــــــــــة لمــــــــــدر  فــــــــــي كليــــــــــة اللغــــــــــة د. المتــــــــــولي رمضــــــــــان أحمــــــــــد الــــــــــدميري، ا
جامعــــــــة األزهــــــــر، واألســــــــتاذ المســــــــاعد فــــــــي كليــــــــة التربيــــــــة بالمدينــــــــة , بالمنصــــــــورة

 -هـــــــ 1414، 2, ط. القــــــاهرة ,مكتبــــــة و بــــــة, المنــــــورة جامعــــــة الملــــــك عبــــــد العزيــــــز
 .م1993

ــيبويه)ت . 52 ــو بشـــــــر, ســـــ ــاب, أبـــــ ــالم محمـــــــد 180الكتـــــ ــد الســـــ ـــ(, تحقيـــــــق: عبـــــ هـــــ
   م.1988  -هـ  1408، 3ط هارون, مكتبة الخانجي، القاهرة,

ــراط،  . 53 ــد الخـــــ ــن محمـــــ ــد بـــــ ــرآن, أ. د. أحمـــــ ــراب القـــــ ــكل إعـــــ ــن مشـــــ ــى مـــــ المجتبـــــ
ــة المنـــــــــــورة, د.  ــريف، المدينـــــــــ ــحو الشـــــــــ ــد لطباعـــــــــــة المصـــــــــ ــك فهـــــــــ ــع الملـــــــــ مجمـــــــــ

 هـ.1426ط,
هـــــــ(, تحقيــــــق: محمــــــد 518أحمــــــد بــــــن محمــــــد)ت ,الميــــــداني ,مجمــــــع األمثــــــال . 54

 .د. ت()  ,دار المعرفة  ,بيروت  ,)د. ط(  ,محيى الدين عبد الحميد
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محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر, الـــــرازي, تحقيـــــق: يوســـــو الشـــــي   مختـــــار الصـــــحاح, . 55
 -هـــــــــــــ 1420, المكتبـــــــــــة العصـــــــــــرية, الـــــــــــدار النموذجيـــــــــــة, بيـــــــــــروت, 5محمـــــــــــد, ط

   م.1999
المحقـــــــق: أحمـــــــد محمـــــــد , هــــــــ(241مســــــند أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل)ت . 56

 .م1995  -هـ  1416،  1, ط. القاهرة,  دار الحديث,  شاكر
هــــــــ(, 741الخطيـــــــب, التبريـــــــزي)تبـــــــن عبـــــــد هللا مشـــــــكاة المصـــــــابيح, محمـــــــد  . 57

, 3. تحقيــــــــق: محمــــــــد ناصــــــــر الــــــــدين األلبــــــــاني, المكتــــــــب اإلســــــــالمي, بيــــــــروت, ط
 م.1985

ــاج)ت . 58 ــو إســــــحاق الزجــــ ــه, أبــــ ــرآن وإعرابــــ ــاني القــــ ــالم الكتــــــب, 311معــــ ـــ(, عــــ هــــ
 م.1988 -هـ  1408,  1بيروت, ط

 معـــــاني النحـــــو, د. فاضـــــل صـــــالح الســـــامرائي, دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر . 59
   م.2000 -هـ  1420,  1.ألردن, طوالتوزيع, ا

ــار,  . 60 ــد مختـــــ ــر, أحمـــــ ــي, عمـــــ ــو العربـــــ ــل المثقـــــ ــوي دليـــــ ــواب اللغـــــ ــم الصـــــ معجـــــ
 م.2008-هـ 1429 ,القاهرة,  1.ط  بمساعدة فريق عمل. عالم الكتب.

ل فــــــــــي صــــــــــنعة اإلعـــــــــــراب, الّزمخشــــــــــرّي, جــــــــــار هللا)ت . 61 هــــــــــــ(, 538المفصــــــــــّ
 م.1993،    1علي بو ملحم, مكتبة الهالل , بيروت, ط  تحقيق: د.

ة, محمــــــود بــــــن أحمـــــــد  . 62 ة فــــــي شــــــرح شــــــواهد شــــــروح األلفيــــــّ المقاصــــــد الّنحويــــــّ
 هـ(, مطبو  مع خزانة األدب, دار صادر, د. ط, د. ت.855العيني)ت

 .م1971  ,هـ(، بغداد669ابن عصفور)ت  ,المقرب في النحو  . 63
, م2014يوليــــــو -هـــــــ 1435تــــــم تحميلــــــه فــــــي: رمضــــــان , ملتقــــــى أهــــــل اللغــــــة . 64

 http://ahlalloghah.comرابط الموقع:  
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ســــــــــعيد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد , المــــــــــوجز فــــــــــي قواعــــــــــد اللغــــــــــة العربيــــــــــة . 65
 -هــــــــــــ 1424طبعـــــــــــة: , لبنـــــــــــان, بيـــــــــــروت, دار الفكـــــــــــر, هــــــــــــ(1417األفغـــــــــــاني)ت

 .م2003
 , د. ط, د. م, د. ت.مكتبة الشباب,  محمد عيدالنحو المصفى   . 66
ومصـــــطفى أمـــــين,  ,الجـــــارمالنحـــــو الواضـــــح فـــــي قواعـــــد اللغـــــة العربيـــــة, علـــــى  . 67
 دار المصرية السعودية, د . ط, د . ت.ال

 .15هـ(, دار المعارف, ط1398الّنحو الوافي, عبا  حسن)ت . 68
يوطّي)ت . 69 هـــــــ(, تحقيــــــق: 911همــــــع الهوامــــــع فــــــي شــــــرح جمــــــع الجوامــــــع, الســــــّ

 عبد الحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية, مصر, د. ط, د. ت.
   د. ط, د. م, د. ت.  ,واحة النحو, األستاذ. أحمد شعبان . 70
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 لسيرة الذاتيةا

 معلومات شخصية

  Name: Fahed M. D. AL Jamalالسم: فهد محمد ديب الجمل         

 م 1968/ 28/9تاريخ الميالد:                         غزة        مكان الولدة: 

   : الجنسية    ٢56٩٣٢5جواز سفر فلسطيني:    903457547: رقم الهوية 

                                      فلسطيني

(  11متزوج زوجتين, وأب لـ)الحالة الجتماعية:                       ذكرالجنس: 

 من األبناء.                        

ين, عمارة عوض  العنوان:    سلمي.غزة الزيتون, خلو مسجد صالح الدِّ

look.s@out0123Fahed :بريد الكتروني

a 

@outlook.s0123Fahed

a 

F745754309@GMAIL.COM 

 )إعراب القرآن الكريم الصوتي, فهد محمد ديب الجمل(  YouTube يوتيوب قناتي على 

https://www.youtube.com/channel/UCxfBQ1ggXJlyOtcwP-y21wg 

  / 0597756242/   0599485984:جو الال/  082860781:هاتف ال 

mailto:Fahed0123@outlook.sa
mailto:Fahed0123@outlook.sa
mailto:Fahed0123@outlook.sa
mailto:Fahed0123@outlook.sa
mailto:F745754309@GMAIL.COM
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 + 9720599485984: واتسال   :  فهد الجملفيسال        

 :  ة العلمي ت المؤهال

جماعة)تفي    دكتوراه  -1 ابن  حاشية  شرح  819)الصرف(,  على  هـ( 

الحاجب)ت 746الجاربردي)ت ابن  لشافية  الجام646هـ(  وتحقيق(,  )دراسة  عة  هـ(, 

 م. 2017, غزة, , فلسطيناإلسالمية

الكريم,   -2 القرآن  في  الجازمة  غير  الشرط  أدوات  )النحو(,  في  الجامعة  ماجستير 

 م. 2014, غزة, , فلسطيناإلسالمية

 م. 1992, الليسانس في اللغة العربية, جامعة )قاريونس(, ليبيا, بنغازي  -3

 خبرات عملية: 

ةا,  ) -1   ستة (  26معلماا في وزارة التربية والتعليم للغة العربية للمرحلة الثانوية خاصَّ

 . 2021-1995-غزة,  فلسطين ,وعشرين عاماا

القرآن والجمل   -2 صوتاا,    ,جزء )عّم( و   (,)الفاتحة إعراب:  الجمل في إعراب مفردات 

 .Noor-Book.com  ., وصورةوكتابة 

صوتاا,    ,جزء تبارك و   (,)الفاتحة إعراب:  الجمل في إعراب مفردات القرآن والجمل   -3

 .Noor-Book.com ., وصورةوكتابة 
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صوتاا,   ,وجزء قد سمع  (,)الفاتحة إعراب: الجمل في إعراب مفردات القرآن والجمل  -4

 .Noor-Book.com  ., وصورةوكتابة 

صوتاا,    ,وجزء الذاريات  (,)الفاتحةإعراب:  الجمل في إعراب مفردات القرآن والجمل   -5

 .Noor-Book.com  ., وصورةوكتابة 

صوتاا,  ,  األحقاف  وجزء  (,)الفاتحةإعراب:  الجمل في إعراب مفردات القرآن والجمل   -6

 .Noor-Book.com  ., وصورةوكتابة 

, صوتاا,  الشورى   وجزء  (,)الفاتحةإعراب:  الجمل في إعراب مفردات القرآن والجمل   -7

   .Noor-Book.com , وصورة ومازلنا ماضيين وكتابة 
 book.com-noor. الَجَمل محمد  فهد  د  كتب    https://www.noorpdf-تحميل 

...9%D-AF8%%D-8A8%AA%D8%D9%83%book.com/%D 
 Noor-Book.com أدوات الشرط غير الجازمة في القرآن الكريم -8

 NoorBook.com عربية اكات على المناهج الفلسطينية في مبحث اللغة الاستدر  -9

 Noor-Book.com  -رحمه هللا  -ه 911ثبت أسماء مؤلفات السيوطي ت  -10

جماعة -11 ابن  الجاربرديـ(  ه819ت)حاشية  شرح  ابن    ـ(ه746ت)على  لشافية 

 Noor-Book.com ـ( ه 646ت)جبالحا

كتا  -12 في  ومذ به  السيوطي  همع  منهج  الجوابه  جمع  شرح  في   معالهوامع 

 
Noor-Book.com   

https://noor-book.com/?fbclid=IwAR0mpgXGvfzu3PmjSdekY1--Thv5NFpAHuZcXoLDwDE-7oS4jULjXu9lzYY
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-pdf?fbclid=IwAR2rZvey8h6dHJHeT8YebRZKjUuIznzHDI4DoJKyFwUnjfQbfyJwBNBRC_g
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-pdf?fbclid=IwAR2rZvey8h6dHJHeT8YebRZKjUuIznzHDI4DoJKyFwUnjfQbfyJwBNBRC_g
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معاني   -13 في  والترجيح  الكريم  ( لو )التعارض  القرآن  في  والنحويين  المفسرين   عند 

Noor-Book.com . 

 .Noor-Book.com  قضية القدم والحداثة في الشعر العربي -14

الثالثاء   -15 الشعراء  النابغة  محاكمة  أدبية  وحسان)محاكمة  والخنساء  (  األعشى 

Noor-Book.com . 

 . Noor-Book.com اح العامية هشام النحا  دراسة وصفية معجم فص -16

  , الخالفة العباسية في عصر الدويالت السامانية والبويهية والسلجوقية والخوارزمية -17

 .  Noor-Book.com ( اأنموذجا  ,الزهد والتصوف والشعوبية)

المحلية    -18 والمرئية  المسموعة  اإلذاعات  اللغوية في بعض    والعربية من األخطاء 

Noor-Book.com  . 

وتنسيق -19 ترتيب  والكتاب  السنة  في  اللحن  من  المانع  اإلعراب    لباب 

 
ت  -20 البخاري  صحيح  في  الصرف  من  الممنوعة    ه 256األسماء 

 
ابن عصفور ت -21 النحوية في شرح  الزجاجي  669األصول  الكبير على جمل  ه 

    Noor-Book.com ه337ت

   Noor-Book.com  الطفل واكتساب اللغة -22

Noor-Book.com   

Noor-Book.com   
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خزانة األدب ولب لباب    1النحوي في    ـ( ه 1093ت)منهج عبد القادر البغدادي -23

العرب الل  2  .لسان  أبيات مغني  الوردي.  3  بيب.شرح  الوردّية البن   4  شرح شواهد 

    Noor-Book.com حاشية على شرح قصيدة بانت سعاد, البن هشام. 

(  ه646ت )الحاجب  ابن (  كافيه)  وشرحه(,  ه686ت)سترباذياإل  الرضي -24

 
الممتع في التصريف 669األصول الصرفية عند ابن عصفور ت -25 ه في كتابه 

ه ومعهما أبو حيان  745ومعه المبد  الملخص من الممتع ألبي حيان األندلسي ت

   Noor-Book.com  )الممتع, والمبد ( بين 

   Noor-Book.com .ةالثانوية العام  -توجيهي- (  12الفهد في العربية الصو ) -26

تسجيالت صوتية على اليوتيوب لنفس اإلعراب للمكفوفين, وغيرهم, بلغت أكثر   -27

 ألو فيديو.  1000من 

ين في حاشيته على   -28 بحث محكم مشترك )مذهب ابن جماعة الصرفي, عّز الدِّ

 شرح الشافية(. 

في   -29 الكبير  الممتع  كتابه  في  الصرفي,  عصفور  ابن  )منهج  محكم:  بحث 

 التصريف(. 

http://auc.edu.ps/new/library/mgzn.html?stype=research_details

&research_id=13 

Noor-Book.com 
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https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-968487-
%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%86-

%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-
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%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-lrm 

بحث محكم: )األخطاء اللغوية الشائعة في اإلذاعات المحلية, والعربية, المرئية,   -30

 والمسموعة, والمقروءة(. 

http://auc.edu.ps/new/library/mgzn.html?stype=research_details

&research_id=16 

 مدّققاا ُلغويًّا ل بحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه ُمْذ عشرين عاماا.  -31
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 المحتويات فهرس 

 4 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 5 شكر وتقدير 

 6 مقّدمة 

 8 مدخل 

 13 توطئة 

 15 الثوابت اإلعرابية 

 15 كلُّ َلْفٍ  ُمِفيٍد َيْحُسُن الُوُقوُف َعَلْيِه ُفُهَو َكاَلم  ِعْنَد النَّْحِويِّيَن  

، َوَحْرُف َمْعناى  15 أْنَواُ  الَكِلَمِة ِفي اْلَعَرِبيَِّة: ِاْسم ، َوِفْعل 

 15 ِرْن ِبَزَمنٍ االْسُم: الَكِلَمُة الِتي َلَها َمْعناى، َوَلْم َيْقتَ 

الِفْعُل: الَكِلَمُة الِتي َلَها َمْعناى، َواْقَتَرَنْت ِبَزَمٍن, َماٍض, َأْو َحاِضٍر, َأْو  
 ُمْسَتْقَبلٍ 

15 

الَحْرُف: الَكِلَمُة التي ال يظَهُر معَناَها كامالا إالَّ مع غيرها. ومنها:  
اال وحرفا  النصب,  وأحرف  الجزم,  وأحرف  وأخواتها,   ,) ستفهام )إنَّ

 هل(, وأحرف الشرط الجازمة, وغير الجازمة, وغيرها)الهمزة(, و)

15 

 15 َحْرُف َمْبناى: هي: حروف الهجاء, التي تبنى منها الكلمة في العربية

 15 األصل في األسماء اإلعراب؛ أي: الرفع, والنصب, والجزم
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 15 األصل في األفعال البناء 

 15 مبنيان -دائماا -الماضي, واألمر 

يشبه االسم في حاجته إلى اإلعراب؛ أي: الرفع, والنصب,  المضار   
 والجزم. ويبنى عند اتصاله بـ)نون( التوكيد, وبـ)نون( النسوة

15 

 16 األصُل في البناء السكون  

 16 االسم ال يزيد على خمسة أصول، والفعل أربعة 

 16 حروف العلة: )واي( 

 16 ( سألتمونيها) :حروف الزيادة

 16  هِ بِ  ْو قِ ، وَ نٍ اكِ سَ بِ  ئْ دِ تَ بْ  تَ ال

 16 لِ ْص ي الوَ فِ  ْت بُ ثْ  تَ الَ  لِ ْص الوَ  ةُ زَ مْ هَ 

 16 التخفيف مقصد من مقاصد اللغة

 16 األيسر في االستعمال هو األشهر 

 16 ال تنقض القواعد بمفاريد الشواهد 

 16 عليك باألشباه والنظائر 

 16 اإلمالة في األلو والفتحة 

 16 التيسير لب المشقة تج 
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 16 ال بالنادر ,العبرة بالغالب

 16 إعمال الكالم أولى من إهماله

 16 اإلعراب فر  عن المعنى 

 16 عدم التقدير أولى من التقدير 

 16 الضرورة في الشعر تقدر بقدرها

 17 األصل بقاء ما كان على ما كان 

 17 العبرة في اإلعراب بالخواتيم 

 17 وسياتي التفصيل عراب, اإل في  األصل  هي الحركات

 17 وسيأتي التفصيل بالحذف.   أو  بالحرِف, اإلعراب يكون  قد

 17 ( الجزم )و  (, الجر )و   (,النصب و)  (,الرفع )  :عراباإلعالمات 

 24 عالمات البناء في العربية: )الفتح(, و)الضم(, و)الكسر(, و)الحذف( 

، أو  ، أو تقديري   24 َمَحلِّي  اإلعراُب: إمَّا ظاهري 

: اإلعراُب الظاهري   25 أوالا

 25 ةست األسماء ال

 25 األفعال الخمسة 

 27 ملحقات جمع المذكر السالم 
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 29 ملحقات جمع المؤنث 

ثانياا: اإلعراب التقديري إمَّا أن تقدر فيه جميع الحركات: )الضمة,  
 والفتحة, والكسرة(، وإمَّا أن يقدر بعضها 

30 

جميع   )الضمة,تقدر  االسم    الحركات:  مع  والكسرة(،  والفتحة, 
 المقصور

30 

االسم   مع  والكسرة(،  والفتحة,  )الضمة,  الحركات:  جميع  تقدر 
 المضاف إلى ياء المتكلم 

31 

هل حركة المناسبة مع المخفوض, المجرور مقدرة؟ أم تعد الحركة  
 ظاهرة؟

33 

آِخُرُه ياءا   تقدير بعض الحركات، مع االسم المنقوص، وهو: ما كان
 سوراا ما قبلهامك

33 

 35 ثالثاا: اإلعراُب المحلي: ما يكون في األسماء واألفعال المبنية 

 35 تقدير بعض الحركات مع الفعل المضار , المنتهي بـ)واو(, أو )ياء( 

أمَّا في حالة النصب فإن الفتحة مع الفعل المضار , المنتهي بـ)واو(,  
 آخرهما؛ لخّفتها تظهر على  أو )ياء(، 

36 

تحذف مع  و  و)األلو(،  و)الياء(,  )الواو(,  فإنَّ  الجزم  أمَّا في حالة 
 الفعل المضار , المنتهي بـ)واو(, أو )ياء( 

36 
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ينال(: يجزم,   -يبيع  - الفعل الصحيح ايخر المعتل الوسط )يقول 
ا اللتقاء ساكنين   وعالمة جزمه السكون, ويحذف حرف العلة؛ منعا

36 

ن يكون له محل من اإلعراب, وإما أالَّ يكون  المبني في العربية, إمَّا أ
 له محل 

37 

 38 المعارف سبعة فقط, وأقسام المعارف هي  

(,  مثل:  الضمائُر المنفصلة,   )أنا, نحن(, و)هو, هي, هما, هم, هنَّ
والضمائر   المتصلة,  والضمائر   ,) أنتنَّ أنتم,  أنتما,  أنِت,  و)أنَت, 

 المستترة

38 

 39 هذان, هاتان, هؤالء(, و)ذلك, تلك, أولئك(  )هذا, هذه,مثل:  اإلشارُة  

)الذي, التي, اللذان, اللتان, اللواتي, الالئي(, و)َمْن(,  مثل:  الموصوُل  
 و)ما( 

39 

 40 المعرَُّف بـ)أل(, أو ذو األداة كـ)الغالم(, و)المرأة(

 40 )زيد(, و)هند( مثل:  الَعَلُم 

 41 )ابني, و)غالمي( مثل: المضاف لواحد منها 

.  2. )اإلسناد(، وهي أقوى ما يعرف به االسم,  1عالمات االسم:  
. )النداء(.  5. دخول )األلو(, و)الالم(,  4. )التنوين(,  3)الخفض(,  

 . )اإلسناد( 1

41 

 42 ال يجتمع التنوين واإلضافة في عالمات االسم 
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 42 فال نقول: )الطالُب العلِم( ال يجتمع التعريف بـ)أل(, واإلضافة؛ 

( تمع التنوين والتعريف بـ)أل(؛ال يج  42   فال نقول: )الطالب 

 42 بـ)السين(، و)سوف(، وبـ)قد(، و)تاء(: التأنيث  عالمات الفعل:

 42 حروف المعاني 

منها   وتركب  تبنى,  التي  فهي  المباني(:  وهي:  )حروف  الكلمات, 
 )حروف الهجاء( 

43 

الخبر هو  الجملة االسمية: هي التي تتكون من )مبتدأ + خبر(، و 
 المتمم لمعنى الجملة

44 

التوكيد،   معناها:  مفتوحة,  )الم(  بالمبتدأ.  تتصل  االبتداء:  )الم(: 
 وتدخل على المبتدأ؛ لتوكيد معنى الجملة، وال عمل لها إعرابيًّا

44 

, تزحلقت ِمِن اْسِم ِإنَّ إلى  نفسها  المزحلقة: هي )الم( االبتداء)الالم(  
 خبرها

44 

 45 عد )إنََّما( ُيْعَرُب: مبتدأ مرفوعاا, أو في محل رفع مبتدأ االسم الواقع ب 

َلْيَتَما(    –َلِكنََّما    –َلَعلََّما    –َأنََّما    –َكَأنََّما    –االسم الواقع بعد: )ِإنََّما  
 ( ُيْعَرُب: )مبتدأا 

45 

 45 )المعرفة + نكرة مرفوعة(: ُتْعَرَباِن: )مبتدأا وخبراا(, 

 45 بتدأ + خبر ضمير + اسم مباشرة = م
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استئنافية, جملة  في  اإلشارة,  اسم   + بـ)أل(  اسم    المعرف  ُيْعَرُب: 
 اإلشارة: مبتدأ 

45 

 46 النكرة المرفو  بعد اإلشارة ُيْعَرُب: )خبراا( 

ظل، صار، ليس،    وأخواتها: )أصبح، أضحى، أمسى، بات،)كاَن(:  
انفك، ما فتئ، ما دام(, رافعة  ناصبة   , تدخل  ما زال، ما برح، ما 

 على الجملة االسمية, فترفع المبتدأ, وتنصب الخبر

46 

الضمير المتصل بـ)كان(, وأخواتها ُيْعَرُب: ضميراا مبنّياا, في محل  
 أخواتها رفع اسم )كان( أو إحدى 

46 

االسم المنصوب الواقع مباشرة بعد )كان( أو إحدى أخواتها ُيْعَرُب:  
 )حاالا( )خبراا( منصوباا للفعل الناس , وليس 

47 

المحذوفة لـ)كان(  )خبراا(  ُيْعَرُب:  )لو(  بعد  المنصوب  هي    االسم 
 واسمها

47 

  لواحق )كاَن(, تعمل عمل )كان(؛ فترفع اسمها, وال يكون خبرها إال
جملة فعلية, فعلها مضار  في محل نصب, ويختلو حكم اقتران هذا  

 المضار  بـ)أن( من فعل يخر؛ مثل: أفعال المقاربة

47 

المقاربة: )كاد، كرب، أوشك(, من لواحق )كاَن(, وأخواتها,   أفعال 
المبتدأ, وتنصب   فترفع  الجملة االسمية,  تدخل على  رافعة  ناصبة , 

جملة فعلية, فعلها مضار ،    - دائماا  -،  الخبر, وخبر هذه األفعال

48 
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ا  يأتي مجردا بـ)أن(, وتجرده منها،  اقترانه  وهذا المضار  من حيث 
 د(, و)َكَرَب(، ويأتي مقترناا بكثرة مع )َأْوَشَك( كثيراا مع )كا

أفعال الرجاء: )عسى، حرى، اخلولق(, من لواحق )كاَن(, وأخواتها,  
تدخل على   المبتدأ, وتنصب  رافعة  ناصبة ,  فترفع  الجملة االسمية, 
جملة فعلية, فعلها مضار ،    - دائماا  -الخبر. وخبر هذه األفعال،  
المضار  من حيث ا يأتي مقترناا  وهذا  بـ)أن(, وتجرده منها،  قترانه 

 كثيراا مع )عسى(, وواجباا في )حرى(, و)اخلولق( 

48 

(,  أفعال الشرو : )شر , أنشأ, أخذ, طفق, جعل,   علق, قام, أقبل, َهبَّ
من لواحق )كاَن(, وأخواتها, رافعة  ناصبة  تدخل على الجملة االسمية,  

جملة    -دائماا  - ه األفعال،  فترفع المبتدأ, وتنصب الخبر. وخبر هذ
فعلية, فعلها مضار ، وهذا المضار  من حيث اقترانه بـ)أن(, وتجرده  

ا وجوباا في أفعال الشرو   منها، يأتي مجردا

49 

  ,) أفعال الشرو : )شر , أنشأ, أخذ, طفق, جعل, علق, قام, أقبل, هبَّ
ى:  تكون تامة, فترفع الفاعل, وتنصب المفعول به. إذا لم تكن بمعن

)بدأ(. وإذا لم يكن خبرها جملة فعلية؛ فال تكون من لواحق )كان(,  
 ة وأخواتها, وال تكوُن رافعةا ناصبةا؛ ألنها لم تدخل على الجملة االسمي 

49 

النافية   و)ال(:   ,) َلَعلَّ َلْيَت،   ، َلِكنَّ  ، َكَأنَّ  ، َأنَّ  ، )ِإنَّ وأخواتها,  )إّن(: 
ة االسمية, فتنصب المبتدأ,  للجنس: ناصبة  رافعة , تدخل على الجمل

 وترفع الخبر 

49 
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(، إذا اتصل   , ليَت, لعلَّ , لكنَّ , كأنَّ , أنَّ ( أو إحدى أخواتها )إنَّ )ِإنَّ
 الضمير: اسمها في محل نصب بها ضمير فإعراب

50 

مخففة   ألنها  عملها؛  بطل  الناسخة,  )إّن(  أخوات  من  )َوَلِكْن(: 
موق حسب  بعدها  ما  وُيْعَرُب:  ويسبق  بالسكون.  الجملة.  في  عه 

 بـ)الواو( دائماا للتفريق بينه, وبين )َلِكْن( العاطفة 

51 

 51 مواضع تقديم الخبر وجوباا

والمجرور(, أو )الظرف( في بداية الكالم, أو  شبه الجملة: )الجار  
(، أو   ليَت, لعلَّ  , , لكنَّ , كأنَّ , أنَّ ( أو إحدى أخواتها )إنَّ بعد: )ِإنَّ

,  بعد: )كان( أو إح  دى أخواتها )كان, أصبح, أضحى, أمسى, ظلَّ
:  -غالباا-باَت, ليس, مادام, مازال, مابرح, مافتيء, ماانفك(، ُتْعَرُب  

( مُ  ماا, أو ُتْعَرُب  َخَبَر )إنَّ ماا, أو ُتْعَرُب  -غالباا-َقدَّ : َخَبَر )كان( ُمَقدَّ
( الُمقَ -غالباا- (, أو  : ِشْبَه ُجْمَلٍة: ُمَتَعلِّقاا ِبَخَبِر )ِإنَّ ِم؛ تقديره: )كائن  دَّ

.) ِم؛  -غالباا-أو ُتْعَرُب    )ُمْسَتِقر  : ِشْبَه ُجْمَلٍة: ُمَتَعلِّقاا ِبَخَبِر )كان( الُمَقدَّ
ديره: )كائناا(, أو )ُمْسَتِقرًّا(. واسمهما ُيْفَهُم ِمَن الّسياِق, َوِمْن ُحْسِن  تق

 الُوُقوِف عليه

52 

( أو إحدى  شبه الجملة: )الجار والمجرور(, أ  و )الظرف( بعد: )ِإنَّ
(، أو بعد: )كان( أو إحدى   , ليَت, لعلَّ , لكنَّ , كأنَّ , أنَّ أخواتها )إنَّ

, باَت, ليس, مادام, مازال,  أخواتها )كان, أصبح, أضح  ى, أمسى, ظلَّ
  ) , ويكون اسمها:  -أحياناا-مابرح, مافتيء, ماانفك(، ِإْعَراُبُه َخَبَر )إنَّ

ت  مستتراا؛  إْعَراُبُه  ضميراا  َيكوُن  أو  الّسياِق.  ِمَن  ُيْفَهُم  - قديره:..., 

52 
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َهُم  : َخَبَر )كان(. ويكون اسمها: ضميراا مستتراا؛ تقديره:..., ُيفْ -أحياناا
(؛    -أحياناا-ِمَن الّسياِق. أو يكوُن ِإْعَراُبُه   ِشْبَه ُجْمَلٍة: ُمَتَعلِّقاا ِبَخَبِر )ِإنَّ
)ُمْسَتِقر   أو   ,) )كائن  تقديره:...,    (. تقديره:  واسمها: ضمير مستتر؛ 

َبِر  ِشْبَه ُجْمَلٍة: ُمَتَعلِّقاا ِبخَ   -أحياناا-ُيْفَهُم ِمَن الّسياِق. أو ِإْعَراُبُه يكوُن  
)كان(؛ تقديره: )كائناا(, أو )ُمْسَتِقرًّا(. ويكوُن اسمها: ضميراا مستتراا؛  

 تقديره:..., ُيْفَهُم ِمَن الّسياقِ 

النافيةُ ) )المبتدأ(, ويسمى    ال(  فتنصب   ,) )ِإنَّ تعمل عمل  للجنس: 
 )اسمها(، وترفع )الخبر(, ويسمى )خبرها( 

53 

لها   التي ال عمل  النافية:  على  )ال(:  أو  ماٍض,  فعٍل  داخلة على 
 جملة اسمية، أو على خبر، أو صفة أو حال 

56 

رن  )ال(: النافية العاطفة: يشترط في عملها أن يتقدمها إثبات، وأال تقت 
بحرف عطو، فإن اقترنت بحرف عطو تكون نافية وحسب، وأن  

 يختلو المعطوف بعد ال عن المعطوف عليه قبلها

56 

 56 َثمََّة( ُيْعَرُب: )مبتدأا مؤخراا(,  –هناك  –نا أيُّ اْسٍم َبْعَد: )ه 

(, ُيْعَرُب: )مبتدأا مؤخراا(, مجروراا لفظاا, مرفوعاا َمِحالًّ  .  االْسُم َبْعَد )ُربَّ
المقدرة؛ منع من   الضمة  أو )مبتدأا مؤخراا(, مرفوعاا, وعالمة رفعه 

 ( ظهورها؛ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد )ُربَّ 

57 

 58 ( ُربَّ ( )واو )

 58 كلمة )ُطوَبى( ُتْعَرُب مبتدأ. وخبرها: جار ومجرور 
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لالبتداء. كل ُتْعَرُب مبتدأ, و)الالم(:  )َلَعْمِري(:  بة من )الم(  مرك   مة 
وخبر    الذي هو مبتدأ: مضاف إلى الضمير بعده, االبتداء, و)َعْمر(  

 المبتدأ محذوف وجوباا, ألن المبتدأ مشعر بالقسم, تقديره: )قسمي( 

59 

 59 )ما(: االستفهامية 

)مبتدأا   ُيْعَرُب:  و)ِبْئَس(,  )ِنْعَم(,  مع  بالذم  أو  بالمدح  المخصوص 
 ذوف لمبتدأ مح  مؤخراا(, أو )خبراا(

60 

ُيْعَرُب: )مبتدأا  الواقع بعد )َحبَّذا(, و)ال حبَّذا(,  مؤخراا( فقط.    االسم 
وجملة:   المخصوص.  ُتْعَرُب: )خبراا وُيسمى:  حبَّذا(,  و)ال  )َحبَّذا(, 

ماا(   ُمَقدَّ

61 

, وخبره يكون محذوفاا,  مبتدأ  -دائماا -االسم الواقع بعد )لوال( ُيْعَرُب:  
 وجوباا 

61 

الواقع مؤخراا(,   االسم  )مبتدأا  ُيْعَرُب:  مرفو ,  )بخاصة(    بعد 
 و)بخاصة(: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم

62 

 62 كلُّ اسم مرفو , ليس قبله شيء, فهو مبتدُأ أو خبر مقّدم 

 62 األصل في المبتدأ أن يكون معرفة

بالنكرة االبتداء  يجوز  ُتفد,    ال  لم  هي ما  والمسوغات  بمسوغ,    إال 
 , وهي تي يجوز فيها االبتداء بالنكرةالحاالت ال

62 
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يجوز االبتداء بالنكرة إذا كانت النكرة موصوفة؛ أي: بعدها صفة,  
 وبعد الصفة خبر 

62 

بـ)استفهام(, النكرة مسبوقة  إذا كانت  بالنكرة  االبتداء  وكانت    يجوز 
, وقد تنصب خبرااهذه النكرة عاملةا   , فترفع فاعالا

63 

إذا كانت النكرة معطوفاا عليها، بشرط أن يكون    االبتداء بالنكرةيجوز  
 المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ االبتداء بالنكرة

63 

 63 يجوز االبتداء بالنكرة إذا كان الخبر ظرفاا, أو جارًّا ومجروراا,

كـ)أسماء   بذاتها  إمَّا  عامًّة،  تكون  أن  بشرط  بالنكرة  االبتداء  يجوز 
 بغيرها)االستفهام(، أو الشرط(, و

63 

 64 يجوز االبتداء بالنكرة إذا كانت النكرة مضافة لنكرة

ُتْعَرُب: )مبتدأا(, وما بعدها فعل  ماٍض, مبنى على   )ما( التعجبية: 
ُيْعَرُب: )مفعوالا    الفتح. والفاعل ضمير مستتر, وما بعد فعل التعجب,

 به( 

64 

بدليل  ُيْعَرُب: )مبتدأا(, مرفوعاا, وخبر م بعد )َحْيُث(  االس ه محذوف؛ 
 ظهوره 

64 

َحْيُث(: الُجَمُل االسميُة, أو الفعليُة بعدها في محل جر    – ِإْذ    -)ِإَذا  
 باإلضافة

65 
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)ُمْذ(, و)ُمْنُذ(: يكونان )اسماا(, ويكونان )حرفاا جارًّا(. واألغلب على  
 )ُمْذ( االسمية, وعلى )ُمْنُذ( الحرفية 

65 

 65 نكرة مضافة لنكرةيجوز االبتداء بالنكرة إذا كانت ال

االسم: بعد )ُمْذ(, و)ُمْنُذ(: المرفوُ  ُيْعَرُب: )خبراا(, و)ُمْذ(, أو )ُمْنُذ(:  
 )  مبتدأين, وهما ظرفان معناهما )َأَمد 

65 

أو االسم: بعد )ُمْذ(, و)ُمْنُذ(: المرفوُ  ُيْعَرُب: )فاعالا بفعل مضمر(,  
والجملة  .  )ظرَف زماٍن(  مبتدأ مضمر(. و)ُمْذ(, أو )ُمْنُذ(:أو )خبر  

 بعدهما في محل جر باإلضافةِ 

66 

ُتْعَربان: )ظرَف زماٍن(   : ,  كلمتا )ُمْذ(, و)ُمْنُذ(: إذا جاء بعدها ِفْعل 
. والجملة  بعدهمبني على السكون, الزُم اإلضافِة إلى تلك الجملة التي  

 بعدهما في محل جر باإلضافِة.

66 

, إذا جاء االس  66 م بعده مجروراا)ُمْذ(: حرُف َجرٍّ

, إذا جاء االسم بعده مجروراا  67 )ُمْنُذ(: حرُف َجرٍّ

إذا كان الفعل  الجملة الفعلية: هي التي تتكون ِمْن: )فعل + فاعل(  
ياا(.   )الزماا(. وِمْن: )فعل + فاعل + مفعول به(, إذا كان الفعل )متعدِّ

 )  الفعل ينقسم إلى قسمين: )اَلِزٍم(, و)ُمَتَعدٍّ

68 

ُيْعَرُب منها إال المضار , ما لم تتصل به  ا ألفعال كلها مبنية, وال 
 )نون( النسوة, أو )نونا( التوكيد, الثقيلة, أو الخفيفة

68 
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أصل  كان  إذا  )ألفاا(  آخره  يكتب  ايخر:  المعتل  الثالثي  الفعل 
 )األلو(: )واواا( 

68 

تالف  ولكن تختلو عالمات بنائه باخ   -دائماا  – الفعل الماضي: مبنى  
 سياقه, وباختالف ما اتصل به, كايـتي  

68 

 68 يبنى الفعل الماضي على )الفـَـْتِح( إذا لم يتصل به شيء  .1

يبنى الفعل الماضي على )الســكون( إذا اتصلت به )تاء( الفاعل,  .2
)تاء(   أو  المخاطب,  )تاء(  أو  المتكلم,  )تاء(  أخواتها,  إحدى  أو 

 المخاطبة, 

69 

مِّ( إذا اتصل به )واو( الجماعة يبنى الفعل ا.3  70 لماضي على )الضَّ

 70 , ولبنائه حاالت كايتي  -دائماا –الفعل األمر مبني  

ُيْبَنى الفعل األمر على الســكون إذا لم يتصل به شيء، وكان صحيح  
إذا  أو  أخواته,  إحدى  أو  الغائب,  )هاء(  به  اتصل  إذا  أو  ايخر, 

يبنى الفعل األمر على ما يجزم به  )اتصلت به )نون( النسوة؛ أي:  
 غير المعتل, وهو السكون( مضارعه الصحيح, 

70 

ُيْبَنى الفعل األمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل ايخر, مثل:  
يبنى الفعل األمر على ما يجزم به  ِاْرَض(. أي: )   –ِاْجِر    - )ُاْدُن  

مر,  فعل أ: )نقول   مضارعه, معتل ايخر, وهو حذف حرف العلة(, 
 (ُمْبَني على حذف حرف العلة

71 
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ُيْبَنى الفعل األمر على حذف )النون( إذا اتصل به )ألو( االثنين,  
َيا   وا    -أو )واو( الجماعة, أو )ياء( المخاطبة(, مثل: )َأدِّ ي(؛   –َأدُّ َأدِّ

 ( األفعال  أي:  من  مضارعه  به  يجزم  ما  على  األمر  الفعل  يبنى 
 ( الخمسة, وهو حذف النون 

72 

نفسه مقت ال الحاَل  مضارُ  ما دلَّ على معنى في  رٍن بزماٍن يحتمل 
 واالستقبالَ 

73 

الفعل المضار , له حاالت تختلو باختالف سياقه, وباختالف ما  
 اتصل به, كايتي 

74 

الفعل المضار  مرفو , إن لم يسبقه ناصب, وال جازم. وإن لم يتصل  
ل  مضار , مرفو , ألنه  به )نون التوكيد(, أو )نون النسوة(. نقول: فع

ناصب, وال جازم. ولم يتصل بـ)نون( التوكيد, وال )نون(  لم يسبقه  
 النسوة 

74 

 74 الفعل المضار , يبنى على الفتح, إذا اتصلت به )نوُن( التوكيد, 

 75 الفعل المضار , يبنى على السكون إذا اتصلت به )نون( النسوة

 75 أداة جزم, كايتي  الفعل المضار , يكون مجزوماا إذا سبقته

ا, مثل: )َلم(, أخواتها: )لم(, و)لمَّا(, و)الُم(   أحرف: تجزم فعالا واحدا
 األمر, و)ال(: النا ية 

75 

أدوات تجزم فعلين, أدوات الشرط الجازمة: )ِإْن( الشرطية, وأخواتها 
 تجزم فعلين 

78 
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ْوَما  لَ   –لمَّا    –كلما    –لوال    –لو    –أدوات الشرط غير الجازمة )إذا  
 وإنََّما تربط بين الجمل فقط كيف(: ال تجزم الفعل بعدها,  -أّما  –

82 

واألمر( المتصل ب خره )نون( النسوة   -والمضار     -الفعل الـ)ماضي  
( مبني على السكون   إعرابه: فعل )ماٍض(, أو )مضار  (, أو )َأْمر 

82 

ْن( المصدرية    -ينصب الفعل المضار  إذا سبقته: ]أْن     - لن    -)أَ
 -إذن    –واو المعية    –الم الجحود    -حتى    -الم التعليل    -كي  

 فاء السببية مسبوقة بطلب[

83 

ا, ونصباا,   ِمْثَلُه رفعا ُيْعَرُب  الفعل المضار  المعطوف على مضار  
 وجزماا 

84 

اتصل به )ألو( االثنين, أو )واو(  األفعال الخمسة: كل فعل مضار   
 الجماعة, أو )ياء( المخاطبة 

85 

َعِلَم...( أفعال    -َوَجَد    –َخاَل    –َزَعَم    –َحِسَب    –األفعال: )ظنَّ  
 تنصب مفعولين, كان أصلهما المبتدأ والخبر 

86 

  الفعل )رأى(: من )الر ية بالعين, الَبَصِريَّة(, )ينصب مفعولين(, أو
( يتعدى   لمفعول واحد, والمنصوب الثاني ُيْعَرُب: )حاالا

87 

 88 يتعدى لمفعولين  )الر ية العقلية, القلبية, الِعْلِمَية( الفعل )رأى(: من 

نهى    -يجيء بعد الطلب: )أمر  ,  جواب الطلب: فعل مضار  مجزوم
 فيجزم جواب الطلب بغير أداة ظاهرةعرض(.    -تمٍن    -  استفهام  –

88 
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هو ما ال ينصب المفعول به. ويكتفي بـ)الفاعل(. )فعل    الفعل الالزم:
 + فاعل(, 

89 

عل المتعدي: هو الذي يرفع الفاعل, وينصب المفعول به. )فعل  الف
 + فاعل + مفعول به( 

90 

نسأل عن الفاعل بـ)َمْن الذي َقاَم ِبَعَمِل الفعل(؟ أو )َمْن الذي اتصو  
 بالفعل(؟ 

90 

 90 بفعله، ويتقدم على مفعوله األصل في الفاعل أن يتصل 

 91 الفاعل يصح أن يقع جواب )َمْن(؟ 

- كاف الخطاب-المرفو  الواقع بعد الضمائر ايتية: )الكاف(  االسم  
المتصلة ب خر    -ياء المتكلم - , و)الياء(  -هاء الغائب -, و)الهاء(  
 فاعل مؤخر, مرفو   -غالباا -الفعل إعرابه 

91 

)تاء(   ايتية:  النسوة,  الضمائر  و)نون(  الفاعلين,  و)ناء(  الفاعل, 
و)ي  الجماعة,  و)واو(  االثنين(,  اتصلت و)ألو  إذا  المخاطبة,  اء( 

 بفعل تكون في محل رفع فاعل

91 

 92 الفاعل الضمير المستتر وجوباا, والمستتر جوازاا 

وجوباا: المستتر  الضمير   : نحن(.    أوالا )أنا,  المتكلمين:  ضمائر 
(   وضمائر المخاطبين:  )أنَت, أنِت, أنتما, أنتم, أنتنَّ

92 
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ر الغائبين: )هو, هي, هما, هم,  ضمائ   ثانياا: الضمير المستتر جوازاا:
 )  هنَّ

92 

 92 إذا تكرر الضمير المستتر وجوباا 

االسم المرفو  بعد )ِإْن( الشرطية, و)إَذا(, و)لو( الشرطيتان ُيْعَرُب:  
( لفعل محذوف, أو اسم ما لم    يسم فاعله)فاعالا

93 

مثل:   الجازمة,  غير  أو  الجازمة,  الشرط,  أدوات  بعد  الواقع  االسم 
ُيْعَرُب:  )إنْ  الشرطية  و)لو(  و)إذا(,  لفعل    -غالباا   –(,   ) )َفاِعالا

 محذوف, يفسره الفعل الذي بعده 

93 

(: إذا دخلت    –َكُثَر    –َقلََّما(: الفعل: )طال    –َكُثَرما    –)َطاَلَما   َقلَّ
الكافة فهي أفعال ماضية ليس لها فاعل؛ إذ إنَّ )ما(    عليهم )ما( 

 الكافة هي العوض عن الفاعل

94 

, مجروراا لفظاا (, مرفوعاا, َمِحالًّ  95 االسم بعد )َكَفى ِبـ(, ُيْعَرُب: )فاعالا

ماا(, والفاعل   قد يتقدم المفعول به على الفاعل, فيكون المفعول به )مقدَّ
 مؤخراا،

95 

 96 َتْذِكيُر الِفْعِل, َوَتْأِنيُثُه  

: َيِجُب َتْأِنيُث الِفْعِل    96 أوالا

 96 عُل حقيقيَّ التأنيِث, غيَر منفصٍل َعِن الفعلِ إذا كان الفا -أ



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

230 
 

أو    إذا كان  -ب التأنيِث,  ُمَؤنٍَّث حقيقيِّ  يعوُد على  الفاعُل ضميراا 
 َمَجاِزيِّ التأنيِث 

96 

 97 ل  ثانياا: يجوز تأنيث الفع 

 97 عن فعله إذا كاَن الفاعُل حقيقيَّ التأنيِث, مفصوالا  أ.

 97 التأنيِث   الفاعُل اسماا ظاهراا, مجازيَ يجوز تأنيث الفعل إذا كانَ ب.  

أو    .ج للمذكِر,  تكسيٍر  جمَع  الفاعُل  كاَن  إذا  الفعل  تأنيث  يجوز 
ا،  المؤنِث, وال ُيَثنَّى الِفْعُل, وال يجمع إذا كاَن   الفاعُل ُمْثنًّى, أو َجْمعا

يجوز تأنيث الفعل    . أو نقول: بل يبقى معهما كما كاَن َمَع ُمْفَرِدِهَما
 غير جمع المذكر السالم, فحكم الفعل فيه كحكمه مع واحده  في

98 

جمع التكسير, واسم الجمع, واسم الجنس الجمعي: يجوز مع هذه  
هو اسم يدل على الجمع,  اسم الجمع:    األنوا  تذكير الفعل, وتأنيثه.
 ولكنَّ مفرده ليس من أصله

99 

به, الفاعل, ويكون منصوبا   المفعول  فعل  يقع عليه  أو في  الذي  ا, 
 محل نصب 

101 

  - إياكم اياكن   -إياكما  -اياك  -إياك  -إيانا  -وفروعه: )إياي)إيَّاَك(:  
إياهن(, وكل هذه الضمائر هي ضمائر    -إياهم  -إياهما  -إياها  -إياه

منفصلة, والضمير فيها هو )إيَّا( فحسب. وما زاد على )إيَّا( فهو  
من  الغرض  الغائب,  أو  المخاطب,  أو  للمتكلم,  تنويع  حروف  ها 

 الضمير

102 
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االسم الواقع بعد )إيَّاَك( التحذيرية إذا لم يسبقه )الواو( أُْعِرَب: )مفعوالا  
 و)إياك( مفعوالا به أول   به ثانياا(.

103 

ع بعد )إيَّاَك( التحذيرية إذا سبقته )الواو( أُْعِرَب: )مفعوالا  االسم الواق
 به( لفعل محذوف, وجوباا 

103 

ا لفظيًّا، كَ إيَّاإذا تكررت )  103 ( في أسلوب التحذير تكون الثانية توكيدا

)احذر   أي:  التحذير؛  على  منصوبة  األولى  الَكِذَب(:  )الَكِذَب 
 نصوبة الَكِذَب(. والثانية )توكيد لفظي(, م

103 

اإلغراء على  منصوبة  األولى  ْدَق(:  الصِّ ْدَق  ))الصِّ أي:  ِاْلَزِم ؛ 
ْدقَ   (, منصوبة  (. والثانية )توكيد لفظيالصِّ

103 

)مفعوالا   وُيْعَرُب:  بعد ضمير, ويجوز حذفه.  يأتي  المختص  االسم 
 به(, منصوب على االختصاص بفعل محذوٍف؛ وجوباا 

104 

)مفعوالا به(    -دائماا - خال(, و)ما عدا( ُيْعَرُب:   االسم الواقع بعد )ما  
 فقط

104 

به( ُيْعَرُب: إمَّا )مفعوالا  , فتكون )خال(،  االسم بعد )خال(، و)عدا( 
و)عدا(: )فعالا ماضياا(, وإّما ُيْعَرُب: )اسماا مجروراا(, فتكون )خال(،  

  )  و)عدا(: )حرَف جرٍّ

104 

 105 األصل في االستثناء النصب
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( في االستثناء.   )غير(، و)سوى(: ُيْعَرباِن: نفَس إعراِب ما بعد )ِإالَّ
 وما بعدهما ُيْعَرُب )مضافاا إليه(

105 

 105 عد )غير(، و)سوى( ُيْعَرُب: )مضافاا إليه( مجروراااالسم ب 

الفعل الماضي مرتبط بالزمن الماضي, والمضار  بالزمن )الحاضر(,  
 )المستقبل( واألمر بالزمن 

105 

عند دخول )لم( على الفعل المضار  تقلبه إلى الزمن الماضي؛ ولذا 
 تسمى: حرف: )نفي, وجزم, وقلب( 

106 

تنصب مفعولين, أصلهما المبتدُأ َوالَخَبُر، َفَتْنِصُب  )ظّن(: وأخواتها,  
َل َوالثَّاِنَي. َوَيِصيُر الُمْبَتَدُأ َوالَخَبُر: َمْفُعوَلْيِن لَ  (،  اأَلوَّ َها. َوِهَي: )َظنَّ

َو)َحِسَب(، َو)َخاَل(، َو)َزَعَم(، َو)َرَأى(، َو)َعِلَم(، َو)َوَجَد(، َو)اتََّخَذ(،  
واتها السبع, وما تصرَّف منها: تنصب ثالثة  َو)َجَعَل(. )رأى(, وأخ 

 مفاعيل, )َأرى، أَعلم، َأنبَأ، نبََّأ، َأخبر، خبَّر، حّدث( 

106 

وأخواتها   مفاعيل,  )رأى(,  ثالثة  تنصب  منها:  تصرَّف  وما  السبع, 
 )َأرى، أَعلم، َأنبَأ، نبََّأ، َأخبر، خبَّر، حّدث( 

106 

ه, المفعول معه, المفعول  )المفعول ب   المفاعيل خمسة  منصوبة. وهي: 
 له )ألجله(, المفعول المطلق, المفعول فيه( 

107 

به, الفاعل, ويكون منصوبا   المفعول  فعل  يقع عليه  أو في  الذي  ا, 
 محل نصب 

107 
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هو االسم المنصوب بعد )واو( المعية؛ بمعنى: )مع(,    المفعول معه, 
 شرح مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه

107 

ه, أو ألجله, أو من أجله, هو علة اإلقدام على الفعل, أو  المفعول ل
)لماذا(؟ المفعول  هو اْسم  ُيَبيُِّن َسَبَب الِفْعِل. وهو جواب: )ِلَم(؟ أو  

 ألجله: اسم نكرة, منصوب

108 

, أو  هو: المصدر, وهو اْسم  ُمَواِفق  ِلْلِفْعِل ِفي َلْفِظهِ   المفعول المطلق,
؛ ِلَتْأِكيِدِه َأْو َبَياِن َنْوِعِه  الذي أتى قبلهمأخوذ من نفس حروف الفعل  

 َأْو َعَدِدِه. َوُهَو: َمْنُصوب  

109 

 109 ُتْعَرُب: )مفعوالا مطلقاا(كلمات 

 111   ألفاظ تعرُب: )نائباا عن المفعول المطلق(

فيه, الزمان,    المفعول  )ظرفا  وهو:  )في(,  معنى:  مضّمن  الظرف 
َماَن َأِو الَمَكاَن الَِّذي َحَصَل ِفيِه  والمكان(: أَو الظَّْرُف: اسْ  م  ُيَبيُِّن الزَّ

 الِفْعلُ 

113 

 114 لزمان)الظروف(: منها ظرف ا 

 114 ومنها ظرف المكان

؛  -غالباا   –الحال: اسم نكرة, منصوب, وقع في نهاية جملة فعلية  
بعبارة:  به، ونسأل عنه  المفعول  أو  الفاعل,  أو هيئة  ليبين شكل, 

الحا فعلية, وال جملة  )كيف  يعني: ال جملة  ا(؛  )مفردا ل(؟ ويكون: 
 ومجروراا(, وال شبه جملة: )ظرفية( اسمية, وال شبه جملة: )جارًّا 

115 
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( )المعرفة + نكرة منصوبة(: ُتْعَرُب )النَِّكَرُة(   115 : )حاالا

ماله؟   –االسم النكرة المنصوب الواقع بعد قولنا باالستفهام: )مالك؟  
 منصوباا مالهن؟...إل (  ُيْعَرُب: )حاالا(,  –مالها؟  –

116 

ا  ةا( إذا لم يقع بعدهما اسم  ُيْعَرباِن )حاالا(،  - كلمتا )خصوصا  116 خاصَّ

 ) ةا(: مع )الواو( ُتْعَرُب )حاالا  116 كلمة )وخاصَّ

 116 الجمل بعد المعارف أحوال, والجمل بعد النكرات صفات 

: الجمل بعد المعارف أحوال   116 أوالا

النكرة  جاءت  إذا   , أحواالا النكرات  بعد  الجمل  تكون  أن  ويجوز 
 موصوفة

117 

, إذا جاءت النكرة مضافة  117 ويجوز أن تكون الجمل بعد النكرات أحواالا

 117 النكرات صفاتثانياا: الجمل بعد 

)الذى الموصولة:  األسماء    - الَّذين  -اللتان  -اللذان  -التي-بعد 
الموصولتين؛    -ذاناللَّ   -الالئي-الالتي و)َما(:  و)َمْن(,  اللتان(, 

بمعنى: )الَّذي(: تأتي صلة الموصول, جملة اسمية, أو فعلية, أو  
تقر(,  شبه جملة متعلقة بـ)صلة الموصول(؛ تقديرها: )كائن(, أو )مس

توضح معنى االسم الموصول. وتسمى: )جملة الصلة(, وهى: )ال  
 عنى لالسم الموصول محل لها من اإلعراب(. ومن دونها ال م

117 

 119 المضاف إليه المعرب, مجرور, والمبني في محل جرٍّ 
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(: منصوبة  -دائماا –كلمات ُتْعَرُب   119 )حاالا

 120 )المضاف(, و)الشبيه بالمضاف( 

غير    –بعض    –كل    -مثل: )أولو    -غالباا  -األسماء مضافة  بعض  
 كلتا(  –كال   – جميع  –سوى  –

121 

 122 : )مضافاا إليه( كلمات ُتْعَربُ 

 130 ألفاظ تعرُب: )َظْرفاا(

)ُدوَن(: ظرف ال يتصرف عند سيبويه, وجمهور البصريين. جاءت  
 ( في  القرآن  في  جميع  144)دون(  في  وكانت مضافة  ا،  ( موضعا

( في  ِبـ)ِمْن(  َوُجرَّْت  َثَماِنَيِة  136مواقعها،  في  وُنِصَبْت  ا،  موضعا  )
 . وجاءت مجردة ِمَن )الباء( َمَواِضَع على الظَّْرِفيَّةِ 

132 

 133 البد للظروف, والحروف من التعّلق 

, مجروراا لفظاا.  (, مرفوعاا, َمِحالًّ   االسم بعد )َأْفِعْل ِبـ( ُيْعَرُب: )فاعالا
ُيْعَرُب: دائماا )فاعالا(, في   ِبـِه(  أو المتعجب منه في صيغة )َأْفِعْل 

 محل رفع

133 

 133 منه التعجب  يصاغ التفضيل ِممَّا ِصيغ

 133 اسم التفضيل: مشتق يأتي على وزن )َأْفَعل( 

ف ألو اسم التفضيل مع كثرة االستعمال من الكلمات ايتية:  تحذ
 شر(  –)خير 

134 



 ثوابت إعرابية  -  مفاتيح  إعرابية - مسلمات نحوية - الميسرالنحو   - النحو المبسط

236 
 

مربوطة,   و)تاء(  مشددة,  بـ)ياء(  ينتهي  اسم  الصناعي:  المصدر 
 بشرط أالَّ ُيْعَرَب:  )نعتاا أو صفةا( 

134 

ْتَبُع االْسَم ِفي ِإْعَرابِه(: َوِهَي َأْرَبَعُة َأْشَياَء: )النَّْعُت،  )التوابع(: أو )َما يَ 
ْعَراِب  ا إِلِ َوالَعْطُو، َوالَبَدُل، َوالتَّْوِكيُد(. َيُكوُن ِفيَها ِإْعَراُب الَكِلَمِة َتاِبعا

ْفَع،  ِبَحْيُث ِإَذا َكاَن الَِّذي َقْبَلَها َمْرُفوعااَما َقْبَلَها؛   َوِإَذا َكاَن    َلِزَمِت الرَّ
َكاَن   َوِإَذا   ، الَجرَّ َلِزَمِت  َمْجُروراا  َكاَن  َوِإَذا  النَّْصَب،  َلِزَمِت  َمْنُصوباا 
َمْجُزوماا َلِزَمِت الَجْزَم، َوِهَي َأْرَبَعُة َأْبَواٍب. َوُتَسمَّى ِبالتَّوابِع، َأمَّا الَكِلَمُة  

 مَّى ِبالَمْتُبو ِ ي اإِلْعَراِب َفُتسَ الَِّتي َيْتَبُعَها التَّابُع فِ 

135 

 135 تابُع التابِع تابع  

 136 التوابع, هي: )النَّْعُت، َوالَعْطُو، َوالَبَدُل، َوالتَّْوِكيُد( 

َفُة: اْسم  َتاِبع  ُيْذَكُر ِلَوْصِو اْسٍم آَخَر    (, التابع األول: )النَّْعتُ  أو الصِّ
َفُة:  نعوتاا.  يسمى االسم الموصوف م َقْبَلُه. و  َتَتْبُع الَمْوُصوَف ِفي  والصِّ
وجره.,  اإِلْعَرابِ  ونصبه,  رفعه,  َوالتَّْأِنيِث وِفي:    في  َوفي  ,  التَّْذِكيِر 

 َوفي اإِلْفَراِد َوالتَّْثِنَيِة َوالَجْمعِ , التَّْعِريِف َوالتَّْنِكيرِ 

136 

 136 اللقب بعد االسم, يعرب )صفةا( 

  - دائماا   –يه ُتْعَرُب  بين علمين بين االبن, وأبلفظة )ابن( إذا وقعت  
 )صفةا(, ويحذف منها ألفها

136 

اسم اإلشارة, واالسم الموصول بعد المعرف بـ)أل( ُيْعَرُب: )نعتاا أو  
 صفةا(, 

136 
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  ُتْعَرُب الثانيُة: )نعتاا أو صفةا(   -غالباا    -النكرة بعد النكرة منونتين  
 بشرط أن تصو ما قبلها

137 

بشرط أن يصو    الثانيُة: )نعتاا أو صفةا( رفة بعد المعرفة ُتْعَربُ المع
 ما قبله

137 

 137 نكرة + نكرة ال تعرف بـ)أل( ُتْعَرُب الثانية: )نعتاا أو صفةا( 

أيَُّتها( ُيْعَرُب: )نعتاا, أو صفةا( مرفوعاا على -االسم الواقع بعد )أيُّها
(,  لفظ  إذا كان مشتقاا مثل )اسم المفعول( ال َمِحلَِّها,  )َأيُّ

137 

 138 الجمل بعد النكرات صفات

هذه   أحد  متبوعه  وبين  بينه  يتوسط  تابع  )الَعْطُو(:  الثاني:  التابع 
الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وال، وبل،  وهي: )الحروف )التسعة(,  

ا على مفرد؛ والمقصود بالمفرد   (.ولكن، وحتى  وقد يكون العطو مفردا
 جملة على جملة  هنا: )ما ليس بجملة, وال شبه جملة(, أو 

138 

الحكم   نسبة  في  بعدها  وما  قبلها,  ما  اشتراك  تفيد  العطو:  )واو( 
ا لما قبله في إعرابه  إليهما، واالسم بعدها يكون تابعا

138 

الترتيب مع  الفاء) يفيد  التعقيب؛ أي: )بال فاصل  ( حرف عطو: 
 زمني طويل بين المعطوف والمعطوف عليه 

138 

يفيد  ُثمَّ ) التراخي؛ أي: )وجود مسافة (: حرف عطو,  الترتيب مع 
 زمنية بين المعطوف, والمعطوف عليه( 

139 
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مفرد؛  َأوْ ) على  مفرد  عطو  الشك,  أو  للتخيير  عطو,  حرف   :)
 وال شبه جملة( المقصود بالمفرد هنا: )ما ليس بجملة, 

139 

أم المنقطعة(: لطلب التعيين, حرف عطو يفيد اإلضراب، يساوي )
وذلك إذا لم َتِرْد قبل )أم( همزة تسوية, أو همزة  )بل( في المعنى،  

 استفهام

139 

ويشترط في عملها، أن يتقدمها إثبات، وأال  )ال(: النافية العاطفة:  
تكون نافية وحسب،  تقترن بحرف عطو، فإن اقترنت بحرف عطو  

 ويشترط أن يختلو المعطوف بعد )ال( عن المعطوف عليه قبلها 

139 

ا جاء بعده مفرد, والمقصود بالمفرد هنا:  (: حرف عطو: إذبل. ) 
ال جملة وال شبه جملة. وليس المقصود بالمفرد أن يدل على واحد  

 أو واحدة 

140 

 140 )لكن(: مخففة غير عاملة, تفيد االستدراك

للغاية: حرف عطو؛ بمعنى: )الواو(, إذا جاء بعده اسم   )حتى(: 
 مفرد

140 

اِبع  َيْصُلُح َأْن َيُقوَم َمَقاَم اْسٍم َقْبَلُه. َوُهَو:  التابع الثالث: الَبَدُل: اْسم  تَ 
َيْتَبُع َمْتُبوَعُه ِفي اإِلْعَراِب, في رفعه, ونصبه, وجره. َوَتْقِريُبُه: ِبَحْذِف  

(,  الَمْتُبوِ    ُكلٍّ ِمْن  )ُكل   أقسام:  أربعة  وهو  َمَكاَنُه.  الَبَدِل  َوَوْضِع 
(, و)اْشِتَمال    (, و)تْصِحيُح َغَلٍط(: أشكال البدل  و)َبْعض  ِمْن ُكلٍّ

141 

1.,)  142 أو بدل مطابق  َبَدُل )ُكل  ِمْن ُكلٍّ
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ُيْعَرُب: )بدالا مطابقاا(.  بــ)أل( مباشرة =  إشارة + اسم معرف    اسم 
 وظة: )الُبدَّ َأْن ُيَشاَر إلى االسِم الَِّذي َبْعَد ِاْسِم اإِلَشاَرِة(ملح 

142 

 142 إنسان مباشرة, أو اسم بلد = بدل مطابق  معرف بــ)أل( + اسم اسم

 142 ( االسم بعد اللقب ُيْعَرُب: )بدالا 

بدل    = بلد  اسم  أو  مباشرة,  إنسان  اسم   + باإلضافة  ُمَعرَّف   اسم 
 (  مطابق

142 

بـ)أل(, وفي   تكرار االسم في جملتين مختلفين: في األولى معرف 
 : )بدالا مطابقاا( الثانية من غير )أل(, معرف باإلضافة ُيْعَربُ 

142 

2. )  142 َبَدُل )َبْعٍض ِمْن ُكلٍّ

 143 َبَدُل )اْشِتَماٍل( .3

 144 ( َبَدُل )تْصِحيِح َغَلٍط(, أو )بدل اْلَغَلط .4

أيَُّتها( ُيْعَرُب: )نعتاا, أو صفةا( مرفوعاا على -)أيُّهااالسم الواقع بعد  
(,  لفظ  )اسم المفعول(  إذا كان مشتقاا مثل ال َمِحلَِّها,  )َأيُّ

144 

َوُهَو:   َقْبَلُه.  اْسٍم آَخَر  ِلَتْأِكيِد  ُيْذَكُر  َتاِبع   اْسم   التَّْوِكيُد:  الرابع:  التابع 
َد ِفي   والتوكيد: نوعان:    في رفعه, ونصبه, وجره. ,  اإِلْعَرابِ َيْتَبُع الُمَؤكَّ
 معنوي, ولفظي  

144 

  – َوُكلُّ    –َوَذاُت    – َوالَعْيُن    –ُس  )النَّفْ   التَّْوِكيِد المعنوي: َوَأْلَفاُظُه:.1
وكلتا +    –وكال    –وعامة    -وأعين    –وأنفس    –َوَأْجَمُع    - َوَجِميُع  

145 
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إ َد,  الُمَؤكَّ ُيَطاِبُق  متصل(  )توكيداا  )ضمير  ُتْعَرُب:  ٍد  ِبُمَؤكَّ سبقت  ذا 
)نفسه     – كالهما    –عامتهم    -جميعه    -كله    –عينه    –معنوّياا( 
عامة    -أعين    –أنفس    –جميع    -كل    –عين    –كلتاهما(. )نفس  

ا معنويًّا(: إذا اتصلت بـ)ضمير(, وإذا   –كال    – كلتا(: تكون )توكيدا
دٍ   سبقت ِبُمَؤكَّ

  – كال    –عامة    -أعين    –أنفس    –جميع    - كل    –عين    –)نفس  
ٍد, أو إذا لم تتصل بضمير, ُتْعَرُب حسب   كلتا(: إذا لم ُتْسَبْق ِبُمَؤكَّ

 ملة موقعها في الج 

146 

االسم   إعراب  تعرُبان  ضمير,  بها  يتصل  لم  إذا  و)كلتا(  )كال(, 
األصلية   بالعالمات  موقعها,  حسب  بـ)ألو(,  المختوم  المقصور 

 الضمة، والفتحة، والكسرة(المقدرة للتعذر, )

146 

إذا اتصل ضمير بـ)كال(, أو )كلتا(, تعربان إعراب المثنى, ملحقتان  
 (, وتنصبان, وتجران بـ)الياء(, بالمثنى, فترفعان بـ)األلو 

147 

*)كل(: إذا لم يتصل بها ضمير, وجاء بـعدها اسم ظاهر, تعرُب:  
 ، والكسرة(بالعالمات االصلية, )الضمة، والفتحة  حسب موقعها

147 

ا معنويًّا  (: توكيدا ( ضمير يطابق المؤكد, ُتْعَرُب )ُكلُّ  148 إذا اتصل بـ)ُكلُّ

لها( ُتْعَرُب )كل(: )نائباا عن المفعول  )كل + مصدر الفعل الذي قب 
 المطلق( 

148 
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  – أكتعين    -َأْجَمِعيَن    –أبصعون    –أبتعون    –أكتعون    –)َأْجَمُعوَن  
 توكيد  معنوي   أبصعين(: –أبتعين 

148 

، أو َحْرفاا، أو ُجْمَلةا   149 التوكيد اللفظي: يكون بإعادة اللف , اسماا أو فعالا

 150 ( ُتْعَرُب )كّل(: )نائباا عن الظرف(, منصوباا )كّل + ما يدل على زمن 

كلمة )خصوصاا(, ُتْعَرُب: )مفعوالا مطلقاا( لفعل محذوف. أو )مصدراا 
 فعله، وما بعده ُيْعَرُب: )َمْفُعوالا به(  قائماا مقام

151 

ا   بعد )خصوصا الواقع  ُيْعَرُب: )مفعوالا    -االسم  ةا( منصوب,  خاصَّ
 ه: )َأُخصُّ أو أَْعِني( لفعل محذوف, تقدير  به(

151 

 151 اأَلْشَياء التمييز اْسم  ُيْذَكُر ِلَتْمِييِز َنْوِ  اْسٍم َقْبَلُه َيْصُلُح أِلَْنَواٍ  ِمَن 

  في الحاالت ايتية  اُيْعَرُب: االسم تمييزاا ملحوظا 

)النكرة( المنونة, المنصوبة في جملة واحدة من األفعال ايتية: )كفى  
 قّل(  - كثر  –كبر  –ازداد – زاد –طاب  -

151 

]َأْفَعَل[   التفضيل  اسم  بعد  الواقع  المنون,  المنصوب  النكرة  االسم 
 منصوبإعرابه: )تمييز(,  

152 

كان   لو  )تمييزاا(  ُيْعَرُب:  المنصوب,  النكرة  المنسوب  االسم  بعد  ما 
 ( أصالا  هندي  ) نكرة

152 

 152 تمييزااَرُب  ُتعْ  النكرة( المنصوبة بعد )كم( االستفهامية,)
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  - ِاْمَتَ َ   -ِاْزَداَد    -ِبْئَس    - االسم النكرة المنون المنصوب بعد )ِنْعَم  
 كفى(. ُيْعَرُب: )تمييزاا(   -ما أفعله    -أفعل التفضيل    - ال سيما    - َكْم  

152 

)ِنْعَم(, و)ِبْئَس(: فعالن جامدان. االسم الواقع بعد )ِنْعَم(, أو )ِبْئَس(  
 ( الوفاءُ صوبة فإنه ُيْعَرُب: )تمييزاا(. مثل: )ِنْعَم ُخُلقاا إذا كان نكرة من 

153 

 153 ايتية في الحاالت  اُيْعَرُب: االسم تمييزاا ملفوظا 

كأين(, ُيْعَرُب: )تمييزاا(,    -االسم النكرة, المنون, المجرور بعد: )كم  
 يكون تمييزها, مجروراا باإلضافة, أو بحرف الجر )ِمْن( 

153 

ا منصوباا التمييز   154 بعد العدد المركب يكون مفردا

 154 العددان )واحد(, و)اثنان( يطابقان المعدود, وال يحتاجان إلى تمييز 

تمييز األعداد من )ثالثة إلى عشرة( يخالو المعدود في التذكير,  
ا مجروراا  والتأنيث, ويكون جمعا

154 

إلى )تسعة عشر المركبة من )ثالثة عشر(  يكون  تمييز األعداد   )
مبنيًّا على فتح الجزأين, والعدد األول من المركب يخالو المعدود  

و)إ )واحد(,  إال  والتأنيث,  التذكير,  و)اثنتان(  في  و)اثنان(,  حدى(, 
يطابقان المعدود. وتحذف )النون( من )اثنان(؛ ألنه مركب, وُيْعَرُب:  

ركب  إعراب المثنى؛ ألنه ملحق بالمثنى. وأمَّا العدد )عشرة( في الم
ا, منصوباا  فيطابق المعدود في التذكير, والتأنيث, ويكون تمييزها مفردا

155 

 155 منصوباا, أو مجروراا باإلضافة, أو مجروراا بـ)ِمْن(تمييز الوزن: يكون  
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 156 تمييز الكيل: يكون منصوباا, أو مجروراا باإلضافة, أو مجروراا بـ)ِمْن( 

أو مج  منصوباا,  يكون  المساحة:  أو مجروراا تمييز  باإلضافة,  روراا 
 بـ)ِمْن( 

156 

منادى, مبنى على الضم,  )اللَُّهمَّ(: ُتْعَرُب كايتي: )هللُا(: لف  الجاللة,  
النداء  )ياء(  عن  عوض   المشددة:  و)الميم(  نصب,  محل  في 

 ال محل لها من اإلعرابالمحذوفة من )يا هللُا(,  

156 

خواتها: )َأ، َأْي، يا، آ، َأيا،  المنادى: اسم يذكر بعد )َيا(, أو إحدى أ
 َ يا، َوا(؛ طلباا إلقبال مدلوله 

156 

ا بالمضاف(، أو )نكرةا   ينصب المنادى إذا كان )مضافاا(، أو )شبيها
 غيَر مقصودة(  

156 

ا(،   يبنى على ما يرفع به إذا كان )نكرة مقصودة(، أو )َعَلماا ُمْفَردا
ا بالمضاف(  والمراد بـ)المفرد( هنا ما ليس )مضافاا(,  وال )شبيها

158 

 159 المنادى الـ)مضاف(, منصوب

 159 المنادى الـ)شبيه بالمضاف(, منصوب 

 159 المنادى الـ)نكرة غير مقصودة(, منصوب 

المنادى الـ)نكرة المقصودة(، يبنى على ما يرفع به, المنادى لمعين؛  
 النَِّكَرُة الَمْقُصوَدةُ  أي:

159 
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الـ)الَعَلُم   به, والمراد  المنادى  يبنى على ما يرفع  بـ)المفرد(  الُمْفَرُد(، 
ا بالمضاف(   هنا ما ليس )مضافاا(, وال )شبيها

160 

تعرب:  (  أيَُّتها-أيُّها) دون ضمير  مبنى  (:  أيَّتُ -أيُّ )من  )منادى(, 
 و)الهاء(: للتنبيه  على الضم, في محل نصب,

160 

به(,-أيُّها) )مفعوالا  تعرب:  ضمير  بعد  على    أيَُّتها(  منصوب 
 االختصاص 

161 

 161 )نائباا للفاعل( لو كان متصالا بضمير   المنسوب ُيْعَرُب:ما بعد االسم  

 161 زائدة, وأوزانه )ُمْفَعل(  المصدر الميمي: مصدر صريح يبدأ بـ)ميم(

المصدر المؤول: يتكون من )أن + الفعل مضار (، أو )ما + الفعل  
 الماضي(، أو )إنَّ + معموليها( 

161 

الصرف:  الممن  من  من  و   الممنو   الصرف هو  ألن  )التنوين(؛ 
 و)التنوين(؛ بمعنى: )واحد( 

162 

 162 الممنو  من الصرف: ثالثة أنوا  

 162 النو  األول: الَعَلُم الممنوُ  من الصرف 

 162 النو  الثاني: الصفة الممنوعة من الصرف 

الجمو , أو ألو  النو  الثالث: الممنو  من الصرف؛ لصيغة منتهى  
 التأنيث 

162 

 162 النو  األول: الَعَلُم الممنو  من الصرف
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 163 إذا كان العلُم مؤنثاا, سواء أكان مؤنثاا لفظيًّا, أو معنويًّا, 

 163 إذا كان الَعَلُم أعجميًّا 

 164 إذا كان الَعَلُم مركباا تركيباا مزجيًّا

ا فيه: )ألو(, و)نون(   165 إذا كان العلُم مزيدا

 165 الَعَلُم على وزن الفعل إذا كان 

إذا كان الَعَلُم مذكراا ثالثيًّا, مضموم األول, مفتوح الثاني, على وزن  
 )ُفَعل( 

165 

الصرف: من  الممنوعة  الصفة  الثاني:  من   النو   الصفة  تمنع 
 الصرف؛ أي: من )التنوين(, وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة

166 

 166 )َفْعاَلن(, مؤنثها: )َفْعَلى( على وزن إذا كانت الصفة 

 166 إذا كانت الصفة على وزن )أفعل( الذي مؤنثه: )فعالء(, 

 167 إذا كانت الصفة اسم تفضيل على وزن )أفعل( 

 167 إذا كانت الصفة في )ُأَحاَد(, و)َمْوَحَد( إلى )ُعَشاَر(, و)َمْعَشَر( 

 168 كلمة )ُأَخر( 

 168 الصرف؛ لعلة واحدةمن   النو  الثالث: الممنو 
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إذا كان على صيغة منتهى الجمو . جمع تكسير فيه )ألو( زائدة,  
حرفان، بعدها    بعدها  زائدة,  ألو  ثالثه  تكسير,  جمع  كل  هي:  أو 

 حرفان, أو ثالثة, أوسطها )ياء( ساكنة 

168 

 170 إذا كان مختوما بألو التأنيث الممدودة

لصرف, عند جره بالفتحة: أن  ويشترط لخفض ااِلسم الممنو  من ا
فإن اقترن بـ)أل(,  يكون خالياا من )أل(, وأال ُيضاَف إلى اْسم بعده،  

 أو ُأضيف ُخِفَض بالكسرة

171 

صفة    -دائماا   –ابن(: إذا وقعت بين علمين بين االبن, وأبيه ُتْعَرُب  )
 ويحذف منها ألفها 

172 

 172 )مضــــــافاا إلـــيــه(   -دائماا   –ُب:  )ابن(: ُيْعرَ   الَعَلُم الواقُع بعَد لفظةِ االسُم  

ْن, بشرط أن يكون ما بعد لفظة   االسُم الَعَلُم قبَل لفظِة )ابن(: ال ُيَنوَّ
 )ابن( )أبوه(. حينها يحذف التنوين, وتحذف ألو )ابن( 

172 

 173 إثباتها, ويجوز حذفها ألو )ابن(: إذا وقعت بعد نداء حينها يجوز 

عت أول الكالم, أو أول السطر, أو لم تسبق بعلم  ألو )ابن(: إذا وق
 تثبت, وال تحـــــــــــــذف 

173 

)َمَع(: ُتْعَرُب ظرف زمان أو مكان, حسب السياق, وما بعدها ُيْعَرُب  
 )مضافاا إليه(

174 

َنْت    174 بالنَّْصِب تعرُب: )حاالا( )َمَع(: ُتْعَرُب إذا ُنوِّ
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ـ)اسم الفاعل(, أو )صيغة المبالغة(,  االسم بعد المشتقات )المنونة(, ك
 )مفعوالا فيــه( أو ُيْعَرُب: )مفعوالا بــه(, 

174 

للفاعل(؛   )نائباا  ُيْعَرُب:  )المنون(,  المشتق  المفعول  اسم  بعد  االسم 
ل, أو المبني من  ألن اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهو 

 الفعل الذي لم يسمَّ فاعله

175 

 175 استعماالت )ما( 

)ما(: الموصولة: تعرب حسب موقعها في الجملة, وتعرف بوضع  
اسم موصول مناسب كـ)الذي( مكانها. وهي لغير العاقل. والجملة  

 بعدها صلة الموصول 

175 

للجواب, وهي لغير  ما( الشرطية: تجزم فعلين, األول للشرط. والثاني  
ب  الذي  الفعل  إن كان  االبتداء  الرفع على  قد  العاقل, ومحلها  عدها 

 استوفى مفعوله, وإال فهي مفعول به مقدم 

175 

)ما( االستفهامية: لغير العاقل, تحذف )ألفها( إذا سبقت بحرف جر.  
أمَّا إذا جاء بعدها اإلشارة فال حذف, وتعرب حسب موقعها على  

 صدارة الرغم أن لها ال

176 

ما(:  )ما(: التعجبية: تكون في صيغة )ما أفعله(! وتعرب: )مبتدأا(, )
 نكرة تامة؛ بمعنى: )شيء َعِظيم(, في باب التعجب

177 

 177 )ما(: النافية: تدخل علي الجملة الفعلية, أو االسمية 
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نافية مشبهة بـ)ليس(, فترفع اسمها, وتنصب خبرها. وتعمل   )ما(: 
الشروط التي تعمل بها )ليس(, وتلك الشروط هي: أن يتقدم  بنفس  

الخبر شبه جملة, وأال ينتقض نفيها    اسمها على خبرها إال إذا كان
 )  بـ)إالَّ

178 

 179 )ما(: المصدرية: حرف مصدري يفيد معنى الظرف

 179 )ما(: الصلة, أو الزائدة: وهي نوعان

كثرما    –الفاعل )طالما  تكو الفعل عن طلب    )ما(: الكافة::  األول
(, وأخواتها عن العمل  قلما(, –  وتكو )إنَّ

179 

( )ما(:  المواضع الثاني:  في  زيادتها  وتكون  )الزائدة(:  أو  الصلة(, 
 ايتية 

179 

 179 )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(: بعد )إذا(: الظرفية 

 180 )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(: قبل أو بعد )بين( 

في(. وبعد    -)الصلة(, أو )الزائدة(: بعد حرف الجر )عن  )ما(:  
 )غير( 

180 

أينما    - دة(: بعد أدوات الشرط الجازمة )إذما  )ما(: )الصلة(, أو )الزائ 
 حيثما(  -متى ما   -أيامَّا  –إمَّا  -

180 

 180 )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(: بعد: )ليت(, و)شتان( 

 181 )الزائدة(: تأتي بين التابع ومتبوعه)ما(: )الصلة(, أو 
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 181 )ما(: )الصلة(, أو )الزائدة(: بعد حرف الجر )الباء( 

 181 بعدها )ال سيما( إذا جاء مجروراا)الصلة(, أو )الزائدة(:    )ما(:

 181 استعماالت )ال( 

)ال(: النا ية: َطلبية, جازمة للمضار , تطلُب الكوَّ عن عمل الفعل.  
بعدها وبين    -غالباا-ُمَخاَطب     ويأتي   بينها  َيْفِصَل  أالَّ  وُيْشَتَرُط 

, وال تسبقها أداة شرط  مضارِعَها َفاِصل 

181 

)ال(: )النافية(, غير العاملة, تأتي نافية, وحسب. وال تؤثر في حركة,  
 أو موقع ما يليها. تدخل على الفعل المضار , وال عمل لها 

182 

 184 )ال(: النافية: العاطفة 

)النافية(: المشبهة بـ)ليس(, أو العاملة عمل )ليس(: )ليس(: من  ال 
ى الجملة االسمية؛  أخوات )كان(, فعل ماض, ناس , جامد, يدخل عل 

 لينفي اتصاف اسمها بالخبر, ترفع اسمها, وتنصب خبرها

184 

 185 استعماالت )َمْن( 

والمثنى,  والمؤنث,  للمذكر,  بلف  واحد  يستعمل  الموصولة:    )َمْن(: 
والمجمو . وأكثر ما يستعمل في العاقل, وقد يستعمل في غير العاقل,  

؛ م  ويصح أن يحل محلها ثل: )الذي(. وهي   اسم موصول مناسب 
الكالم .   )َمْن( بحسب موقعه من  الموصول  االسم  مبنية, ويعرب 

 والبد بعدها من صلة 

185 
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مبنية,   وهي  عاقل,  عن  بها  ويسأل  االستفهامية:  وتعرب  )َمْن(: 
 بحسب موقعها من الكالم

186 

فعلين,   وتجزم  حدثين,  تربط  للعاقل,  شرط,  اسم  الشرَطية:  )َمْن(: 
الثاني جوابه. تعرب بحسب موقعها من الكالم, فقد  األول للشرط, و 

ياا لم يستوِف مفعوله  ماا إذا كان الفعل بعدها ُمَتَعدِّ  تعرب مفعوالا به ُمَقدَّ

187 

: في األسماء, والمصادر, واألفعال: )همزة  همزة الوصل أول الكلمة 
الوصل(: هي التي تثبت نطقاا في االبتداء, وتسقط في َدرِج الكالم.  

توضع همزة القطع, )رأ  العين( على هذه األلفاِت؛ أي: )ألو(  وال  
فرقاا بينها, وبين )همزة القطع( الواجبة الوصل. مثل: )أ(, وال تحتها،  

ريةا. وفي الرسم القرآني يوضع عليها رأ   اإلثبات. فتبقى )األلو( عا
 ولها مواضُع معروفة، وهي  )الصاد(,

190 

ب  تبدأ  ايتية:  العَشرة  وابنة،  األسماء  وابن،  )اسم ،  )وصل(:  همزة 
) ، وامرأة , واثنان، واثنتان, وايُمُن هللِا, وايُم هللِا, واست   وامر  

191 

 191 الحرف: )أْل( التعريف: بجميع أنواعها

 191 أمُر الفعل الثالثي 

 191 )ماضي الخماسي(, و)السداسي(، و)أمُرهما(، و)مصدُرهما( 

وتكون في غير ما    االبتداء والوصل. همزة القطع هي التي تثُبت في  
 سبق من المواضع، كاالسم المفرد

191 
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الكلمة: إن كانت حركُتها   القطع: تكتُب فوق )األلو( أول  )همزة( 
 سم على )األلو( رأ  العين الفتحة أو الضمة, تر 

192 

 192 اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثالثي على وزن )فاِعل( 

الفعل   من  يصاغ  الفاعل  بالمضار ,  اسم  نأتي  بأن  الثالثي,  غير 
 ونقلب حرف المضارعة )ميماا( مضمومة, ونكسر ما قبل ايخر 

192 

 193 اسم المفعول يصاغ من الفعل الثالثي على وزن )مفعول( 

بالمضار ,   بأن نأتي  الثالثي,  الفعل غير  المفعول يصاغ من  اسم 
 ر ونقلب حرف المضارعة )ميماا( مضمومة, ونفتح ما قبل ايخ 

193 

الصفة المشبهة تصاغ من مصدر الفعل الثالثي الالزم؛ للداللة على 
من قام به الفعل على وجه الثبوت؛ أي: )ثبوت الصفة مع صاحبها  

, ال التجدد, مثل: )اسم الفاعل(, )كاتب(,  بخيل(  –مثل: )كريم    –
 ليس على الثبوت( 

193 

 195 التصغير: )ُفَعيل(, و)ُفَعيِعل(, و)ُفعيعِيل( 

دةا, مكسوراا ما قبلها؛ للدَّاللة   النسبُة: هي إلحاُق آخِر االسِم )ياءا( مشدَّ
 على نسبة شيٍء إلى آخرَ 

196 

 196 جمو  القلة

 197 والمراجعفهر  المصادر 

 205 السيرة الذاتية

 205 معلومات شخصية 

 


